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На основу члана 93. Закона о високом образовању и члана 16. Статута Високе техничке 

школе струковних студија у Београду, Савет Школе на седници одржаној дана 25.11.2015. 

године, доноси 
 

 

ПРАВИЛНИК 

О НАГРАЂИВАЊУ СТУДЕНАТА 

 

 

I  ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником се утврђују врсте награда које се додељују студентима Високе 

техничке школе струковних студија (у даљем тексту: Школа), као и услови, поступак и начин 

њиховог додељивања. 

Награде се додељују студентима за успех остварен у току студија на основним 

струковним студијама. 

 

Члан 2. 
 

У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за стручни, као и 

научно-истраживачки рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења, студентима 

основних студија Школа сваке године додељује награде и то: 

1. награду „Студент генерације”, 

2. награду за најбољи стручни и научно-истраживачки рад. 

 

Члан 3. 
 

Награде се додељују на посебној свечаности организованој за доделу диплома, а на Дан Школе. 

Награде су новчане, а награђеним студентима се додељују и дипломе. Уместо новца 

награда може бити додељена и у виду адекватног поклона или поклон честитке. 

Садржај и изглед дипломе утврђује директор. 

 

Члан 4. 
 

Средства за додељивање награда Школа утврђује финансијским планом за текућу годину. 

 

Члан 5. 
 

Висину новчане награде у смислу овог Правилника , утврђује Савет Школе, на предлог 

директора, у зависности од финансијског плана и расположивих средстава. 

 

Члан 6. 
 

Школа води посебну евиденцију о додељеним наградама и дипломама. 



 

II  НАГРАДА „СТУДЕНТ ГЕНЕРАЦИЈЕ“ 

 

Члан 7. 
 

 Награда „Студент генерације” додељује се једном студенту Школе који у току претходне 

школске године заврши основне струковне студије, са највишом просечном оценом која не 

може бити мања од 9,00, има постигнуте резултате у научним и стручним активностима, а који 

је стекао најмање 60 ЕСПБ бодова у свакој години студирања и под условом да није поновио ни 

једну годину студија. 

 

Члан 8. 
 

Уколико више студената има исту просечну оцену, награду добија студент који је студије 

завршио за краће време. 

За награду равноправно конкуришу и студенти Високошколских јединица у Ваљеву и 

Новом Саду. 

 

Члан 9. 
 

Предлог за награду утврђују наставно веће и студентски парламент и достављају га 

Савету Школе најкасније до 1. септембра. 

Одлуку о додели награде „Студент генерације” доноси Савет Школе. 

 

III  НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ СТРУЧНИ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

Члан 10. 
 

 Школа ће сваке године да награди по један најбољи стручни и научно-истраживачки рад 

студената урађен у претходној календарској години. 

Савет Школе расписује конкурс за доделу награда за најбољи стручни и научно-истраживачки 

рад студената најкасније до 31. јануара текуће године и доставља га студентској служби ради 

објављивања. 

Конкурс се објављује на огласној табли и интернет страници Школе. 

Рок за пријављивање радова на конкурс је 15. мај текуће године. 

 

Члан 11. 
 

Радови се достављају непотписани, са шифром и кратком стручном оценом наставног 

већа. У прилогу сваког рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а 

у којој су подаци о аутору рада и то: име и презиме, година студија, студијски програм, контакт 

адреса и телефон. 

Наставно веће може формирати посебну комисију за преглед и оцењивање стручних 

радова студената. 

Радови се достављају обавезно и у електронској форми. 

 

Члан 12.  
 

Одлуку о додели награда доноси Савет Школе, на предлог Комисије за избор рада. 

Комисију за избор најбољег пријављеног студентског рада именује директор, водећи 

рачуна о заступљеноси области и референци. 

Комисија за избор најбољег рада предлаже Савету Школе, по њима, најбоље рангиран 

рад за награђивање, најкасније до 1. септембра текуће године. 



rlran 13.

llucueHu, AI4tIJtoMcKH, ceMl4HapcKlzu Apyru cryAeHTcKr4 paAoBrr r<ojz npe4crae,rajy HacraBHy
o6aee:y, He Mory ce rroAHocr4Tr4 Ha KoHKypc.

rllan 14.

Harpaf enu paAoBt4 ce mravlnajy y qaconr4cy Texnuuxa 4ltjarHocrurca, uujuje ra:4aeau lllxo:ra
n o6janryjy ce Ha r4HrepHer crpaHr4qra [Uxo:re.

l{paluxona AoAene HarpaAa Mo}Ke ce opraHu3oBarr4 u npesenraqnja paAoBa nojz cy
yqecTBoBanH Ha KoHKypcy.

IV TIPEJIA3HE I4 3ABPIIIHE OAPEAFE

rlrran 15.

Oeaj llpaennHflK cryna Ha cHary ocMor AaHa oA 4ana o6jan,'rvBarLaua or,racuoj ra6tul[xore.

rAp 3opaH


