
 

На основу члана 71. став (7) Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16) и члана 54. Статута 

Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће је на V сједници, одржаној дана 

27.02.2018. године, д о н и ј е л о  

 

ПРАВИЛНИК 

 О ПРИЗНАЊИМА И НАГРАДАМА  

ФАКУЛТЕТА БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о признањима и наградама Факултета безбједносних наука (у даљем 

тексту: Правилник),  утврђују се критеријуми и поступак додјељивања признања и награда 

које додјељује Факултет безбједносних наука (у даљем тексту: Факултет). 

Члан 2. 

Факултет може, под условима и у поступку утврђеним овим Правилником, 

додијелити признања и награде домаћим и страним физичким и правним лицима. 

Члан 3. 

Признања и награде Факултета уручује декан Факултета или друго лице, по 

овлашћењу декана Факултета. 

II ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ФАКУЛТЕТА 

Члан 4. 

Признања и награде Факултет може додијелити истакнутим наставницима и другим 

запосленим радницима, студентима Факултета, као и другим физичким и правним лицима 

који су значајно допринијели афирмацији и развоју Факултета. 

Члан 5. 

Признања и награде Факултета су: 

- Повеља Факултета безбједносних наука, 

- Орден Факултета безбједносних наука, 

- Плакета Факултета безбједносних наука, 

- Захвалница Факултета безбједносних наука, 

- Новчане и материјалне награде. 

  



 

Члан 6. 

1. Повеља Факултета безбједносних наука 

Повеља Факултета безбједносних наука је највише признање Факултета које се 

додјељује: 

- домаћим и страним физичким и правним лицима за нарочите заслуге и изузетан 

допринос развоју Факултета,  

- наставнику, сараднику, студенту или другом запосленом на Факултету, који је 

својим научним, стручним или другим резултатом значајно увећао углед Факултета, 

- појединцу или организацији који су својим радом или материјалним доприносом 

битно унаприједили рад Факултета, 

- појединцу или организацији који су својим изузетним залагањем допринијели 

унапређивању сарадње Факултета са другим институцијама. 

Повеља Факултета штампа се на квалитетном 200 gr папиру, а њен садржај чине: назив 

и знак Факултета, назив признања, име и презиме физичког лица, односно назив правног 

лица, кратко образложење из одлуке о додјељивању овог признања, број и датум издавања, 

те потпис декана и печат Факултета. 

Члан 7. 

2. Орден Факултета безбједносних наука 

Орден Факултета безбједносних наука је признање које се додјељује студентима и 

наставницима, за одличне резултате постигнуте у похађању наставе, односно у научно- 

истраживачком раду. 

Орден Факултета безбједносних наука израђује се од лијеваног метала рељефног 

изгледа у облику круга, са унутрашњим пољем у којем се налази назив Факултета и амблем 

Факултета. 

Члан 8. 

3. Плакета Факултета безбједносних наука 

Плакета Факултета безбједносних наука је признање које се додјељује члановима 

академског и неакадемског особља Факултета, за успјешан рад, и студентима за постигнуте 

резултате остварене током студија на Факултету (за све циклусе студија). 

Плакета Факултета штампа се на квалитетном 200 gr папиру, а њен садржај чине: назив 

и знак Факултета, назив признања, име и презиме физичког лица, кратко образложење из 

одлуке о додјељивању овог признања, број и датум издавања, те потпис декана и печат 

Факултета. 

Члан 9. 

4. Захвалница Факултета безбједносних наука 



 

Захвалница Факултета безбједносних наука је признање које се додјељује  физичким и 

правним лицима за допринос у раду и развоју Факултета. 

Захвалница Факултета штампа се на квалитетном 200 gr папиру, а њен садржај чине: 

назив и знак Факултета, назив признања, име и презиме физичког лица, односно назив 

правног лица, кратко образложење из одлуке о додјељивању овог признања, број и датум 

издавања, те потпис декана и печат Факултета. 

Члан 10. 

5. Новчане и материјалне награде 

Факултет може додјељивати новчане и материјалне награде из донаторских или из 

властитих средстава радницима Факултета, за остварене резултате, као и најбољим 

студентима Факултета. 

 

III ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ФАКУЛТЕТА 

Члан 11. 

Приједлог за додјелу признања и награда Факултета могу дати предсједник 

Наставно-научног вијећа и сви чланови Наставно-научног вијећа. 

Приједлог за додјелу признања и награда Факултета упућује се у писменом облику 

декану Факултета. 

Члан 12. 

Приједлог за додјелу признања и награда Факултета физичком лицу обавезно садржи: 

- кратку биографију, 

- опис његовог наставног, научног и јавног рада, 

- образложење на којем се темељи приједлог. 

Приједлог за додјелу признања и награда Факултета правном лицу обавезно садржи: 

- назив и сједиште, 

- дјелатност, 

- образложење на којем се темељи приједлог. 

 

Члан 13. 

Декан Факултета доноси Одлуку о додјели признања и награда Факултета. 

 

 



 

Члан 14. 

Додјела признања и награда Факултета је свечани чин, а изабраним физичким и 

правним лицима, исте уручује декан Факултета, или лице које он на то овласти, на 

свечаности поводом Дана Факултета, или на другим пригодним свечаностима. 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

Измјене и допуне овог Правилника доносе се на начин и по поступку утврђеном за 

његово доношење. 

Члан 16. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, и биће објављен на званичној веб 

страници Факултета. 

 

 

 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

    НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВИЈЕЋА 

 

                                     Доц.др Предраг Ћеранић, с.р. 

  


