
 

                 

 

 

 

 

На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду („Гласник 

Универзитета у Београду“, број 131/08) Сенат Универзитета у Београду, на седници 

одржаној 11.марта 2009. године, донoси 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О НАГРАЂИВАЊУ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за 

научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и 

критичког мишљења, студентима основних академских студија, односно 

интегрисаних основних академских и дипломских академских студија, као  и 

студентима основних студија започетих по прописима који су важили до доношења 

Закона о високом образовању, Универзитет у Београду ( у даљем тексту: 

Универзитет) сваке године додељује награде и то: 

 

1. награду «Студент генерације» 

2. награду за најбољи научноистраживачки и стручни рад. 

 

 

Члан 2. 

 

Награде се додељују на посебној свечаности. 

Награде су новчане, а награђеним студентима се додељују и повеље. 

Садржај и изглед повеље утврђује ректор. 

 

 

Члан 3. 

 

Средства за додељивање награда Универзитет утврђује финансијским 

планом за текућу годину. 

 

 

 

 

 



 

 

 

II  НАГРАДА „СТУДЕНТ ГЕНЕРАЦИЈЕ“ 

 

Члан 4. 
 

 Награда «Студент генерације» додељује се по једном студенту са сваког 

факултета у саставу Универзитета ( у даљем тексту: факултет) који у току 

претходне школске године заврши основне академске студије, односно  

интегрисане основне академске и дипломске академске студије, са највишом 

просечном оценом, има постигнуте резултате у научним и стручним активностима, 

а који је стекао најмање 60 ЕСПБ бодова у свакој години студирања, односно 

студенту који заврши основне студије започете по прописима који су важили до 

доношења Закона о високом образовању, са највишом просечном оценом и под 

условом да није поновио ни једну годину студија. 

Уколико више студената једног факултета има исту просечну оцену, награду 

добија студент који је студије завршио за краће време. 

Предлог за награду утврђује факултет и доставља га Универзитету 

најкасније до 15. октобра. 

Одлуку о додели награде «Студент генерације» доноси ректор на предлог 

факултета. 

 

 

III НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ И СТРУЧНИ РАД 

 

Члан 5. 
 

Универзитет сваке године награђује по један најбољи научно-истраживачки 

и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној 

календарској години. 

 Сенат расписује конкурс за доделу награда за најбољи научно-истраживачки 

и стручни рад студената најкасније до 31. јануара текуће године и доставља га 

факултетима ради објављивања. 

 Конкурс се објављује на огласној табли и интернет страници Универзитета и 

факултета. 

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

 

Члан 6. 
 

Факултет доставља Универзитету радове пријављене на конкурс најкасније 

до 30. маја текуће године.  

Радови се достављају непотписани, са шифром и кратком стручном оценом 

факултета. 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. 

Радови се достављају обавезно и у електронској форми. 



 

 

Члан 7. 

 

Одлуку о додели награда доноси Сенат Универзитета, на предлог већа 

групација. 

Већа групација предлажу Сенату Универзитета по један рад за награђивање, 

најкасније до 15. јула текуће године. 

Веће групације може формирати посебну комисију за утврђивање предлога. 

 

Члан 8. 

 

Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који 

представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс. 

 

Члан 9. 

 

Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник 

проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета. 

Приликом доделе награда може се организовати презентација радова који су 

учествовали на конкурсу. 

 

 

 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 10. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Гласнику 

Универзитета у Београду». 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 

награђивању студената, број 935/2 од 21.12.1998.године («Гласник Универзитета у 

Београду», број 102/98). 

       

 

 

       ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

         Р Е К Т О Р  

      

 

 

                Проф. др Бранко Ковачевић  


