
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗДРАВСТВА ДОБОЈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 

ВИСОКЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ЗДРАВСТВА ДОБОЈ 
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На основу члана 54. Закона о високом образовању Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 67/20) и члана 66. Статута Високе медицинске школе 

здравства Добој, Сенат Високе медицинске школе здравства Добој на сједници 

одржаној дана 27.11.2020. године, доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о додјели признања и награда Високе медицинске школе здравства Добој 

(у даљем тексту: Правилник) утврђују се критеријуми, поступак предлагања и 

додјељивања признања и награда Високе медицинске школе здравства Добој (у даљем 

тексту: Висока школа). 

Члан 2. 

Висока школа може додијелити признања и награде домаћим и страним физичким и 

правним лицима, под условима и у поступку утврђеним овим Правилником. 

Члан 3. 

Признања и награде Високе школе се додјељују за подстицање развоја и афирмацију 

Високе школе, за значајан допринос на подизању образовног, научног и материјалног 

нивоа Високе школе, за значајне успјехе у наставном и научноистраживачком раду и за 

изузетне резултате у области умјетности и спорта. 

Члан 4. 

Одлуку о признањима доноси Сенат Високе школе, на основу образложеног мишљења 

Комисије за додјелу признања и награда Високе школе (у даљем тексту: Комисија). 

У случају материјалне и новчане  награде, одлуку о награди доноси Управни одбор 

Високе школе, а на основу образложеног мишљења Комисије. 



Члан 5. 

Комисија из претходног члана има 5 (пет) чланова, а именује их Сенат Високе школе. 

Директор  Високе школе предлаже 4 (четири) члана Комисије из реда академског 

особља Високе школе, а једног члана Комисије предлаже Студентски парламент из 

реда студената. 

Мандат чланова Комисије је четири године, осим представника студената цији мандат 

траје годину дана. 

Члан 6. 

Признања и награде Високе школе уручује директор Високе школе или друго лице по 

овлашћењу директора Високе школе. 

Члан 7. 

Признање и награде Високе школе обавезно садрже знак и назив Високе школе. 

 

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ 

 

Члан 8. 

Признања и награде Висока школа може додијелити истакнутим наставницима и 

другим запосленим радницима, студентима Високе школе, факултетима/академијама, 

универзитетским институтима, као и другим физичким и правним лицима који су 

значајно допринијели афирмацији и развоју Високе школе. 

Члан 9. 

Признања и награде Високе школе додјељују се у виду: 

- повеље Високе школе, 

- златне значке Високе школе, 

- плакете Високе школе, 

- новчане и материјалне награде. 

Члан 10. 

Признања и награде Високе школе се додјељују за: 

- заслуге и изузетан допринос у развоју Високе школе, 

- истакнути рад и достигнућа у наставној, научној и другој дјелатности Високе 

школе, 

- значајан допринос у развоју високог образовања, 



- дугогодишњи успјешан рад на Високој школи и 

- постигнут успјех током студирања. 

 

1. Повеља Високе школе 

Члан 11. 

Повеља Високе школе може се додијелити: 

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

допринос у развоју Високе школе, 

- наставнику, сараднику, студенту, или другом запосленом на Високој школи, 

који је својим научним, стручним и другим резултатом значајно увећао углед 

Високе школе у земљи или иностранству, 

- појединцу или организацији који су својим радом или материјалним доприносом 

битно унаприједили рад Високе школе и допринијели њеном развоју, 

-  појединцу или организацији који су својим изузетним залагањем допринијели 

унапређењу сарадње Високе школе са другим институцијама у земљи и 

иностранству, 

- појединцу или организацији поводом значајних јубилеја, за лични или 

заједнички допринос унапређењу рада Високе школе. 

 

2. Златна значка Високе школе 

 

Члан 12. 

Златна значка Високе школе се додјељује за постигнути успјех најбољим 

дипломираним студентима Високе школе који су завршили студије у року за 

сваку школску годину. 

 

3. Плакета Високе школе 

Члан 13. 

Плакета Високе школе додјељује се наставницима и сарадницима Високе школе 

за дугогодишњи успјешан рад на Високој школи, као и за запажене успјехе у 

наставном и научноистраживачком раду. 

 

4. Награде  

 

Члан 14. 

Висока школа може додјељивати новчане и материјалне награде из донаторских 

или из властитих средстава радницима Високе школе за остварене резултате, као 

и најбољим дипломираним студентима Високе школе, а у складу са чланом 4. и 

чланом 10. овог Правилника. 




