
Годишња Награда Машинског факултета Универзитета у Београду 
у поводу Дана Светог Саве 

за најбољу књигу аутора са Машинског факултета 
 

 
ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ 

 
 
Члан 1 
 
У поводу обележавања Дана Светог Саве, Машински факултет Универзитета у Београду додељује годишњу 
награду за најбољу књигу аутора са Машинског факултета, издату од стране Факултета или другог издавача у 
земљи или иностранству у претходној календарској години. 
 
Члан 2 
 
Награда се додељује у виду пригодног писаног признања са пратећим новчаним износом од 9,000.- динара. 
 
Уколико награђена књига има више аутора, писано признање се додељује сваком појединачно, док се новчани 
износ дели на једнаке части. 
 
Члан 3 
 
Аутори запослени на Факултету са књигама чији је издавач Машински факултет Универзитета у Београду 
директно конкуришу за награду, док аутори запослени на Факултету са књигама чији издавач није Машински 
факултет, сами достављају предлоге Декану и примерке књига са којима конкуришу. 
 
Члан 4 
 
Списак аутора и наслова који конкуришу саставља Декан на крају претходне године. 
 
Списак и сви примерци књига затим се стављају на увид заинтересованима у Библиотеци Машинског факултета. 
  
Члан 5 
 
Одлуку о додели Награде доноси Научно-наставно веће Машинског факултета тајним гласањем. 
 
Гласање се врши у два круга. 
У првом кругу, гласање се врши за два или један од предложених наслова.  
У другом кругу, гласа се за један од два наслова са највише добијених гласова у првом кругу. 
Уколико у првом кругу два наслова на другом месту имају исти број гласова, оба иду у други круг, тако да се у 
другом кругу гласа за један од три наслова. 
 
Награду добија књига која у другом кругу добије највећи број гласова. 
 
Члан 6 
 
Пригодно писано признање уручује Декан на седници Научно-наставног већа која се одржава на Дан Светог Саве 
или непосредно пре или после 27.јануара. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Правилник је усвојен на седници Научно-наставног већа Машинског факултета Универзитета у Београду  
27. јануара 2003.године. 
 
Председавајући Већа 
Декан Машинског факултета 
 
 
проф.др Милош Недељковић 


