
 
Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
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25. 06. 2015. године 
 

     
 

На основу члана 143. Статута („Билтен Правног факултета“, бр. 177/2011), 
Наставно-научно веће, на седници од 25. 06. 2015. године, донело је  

 
 

ПРАВИЛНИК  
О ПРИЗНАЊИМА И НАГРАДАМА СТУДЕНАТА 

 
 

Члан 1. 
Овим правилником се утврђују услови и поступак додељивања признања и награда 

Правног факултета Универзитета у Нишу (у даљем тексту Факултет) најбољим 
студентима по годинама студија и најбољем дипломираном студенту Факултета. 
 
 

Члан 2. 
Награда се додељује најбољим студентима ради трајног подстицања успеха 

студената током студија. 
 
 

Члан 3. 
Најбољи студенти прве, друге и треће године студија су студенти друге, треће и 

четврте године студија који су у претходној школској години стекли најмање 60 ЕСПБ 
закључно са октобарским испитним роком и остварили највиши просек у претходној 
години студија. 

Уколико постоји више студената који испуњавају критеријуме из претходног става, 
најбољи студент је онај који је положио последњи испит у ранијем испитном року. 

Уколико има више таквих студената признање се додељује сваком од њих. 
 
 

Члан 4. 
Најбољи дипломирани студент је студент који је дипломирао са највишом 

просечном оценом у најкраћем року. 



Уколико постоји више студената који су дипломирали са истом просечном оценом, 
најбољи дипломирани студент је онај који је положио последњи испит у ранијем 
испитном року. 

Уколико има више таквих студената признање се додељује сваком од њих. 
 
 

Члан 5. 
Признање се састоји од плакете: 
- „најбољи студент I године“, 
- „најбољи студент II године“, 
- „најбољи студент III године“, 
- „најбољи дипломирани студент“. 

 
 

Члан 6. 
Декан доноси одлуку о проглашењу најбољих студената. 
Декан, у складу са финансијским могућностима Факултета, доноси одлуку о 

награђивању најбољих студената прикладном наградом. 
Декан, у складу са финансијским могућностима Факултета, доноси одлуку о 

награђивању студената који су остварили исту просечну оцену као најбољи студент 
године у складу са критеријумима из чл. 3. ст. 1. 
 

 
Члан 7. 

Признање и награде се уручују по правилу на Дан Факултета, 18. маја сваке године. 
 

 
 
 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 
 

Проф. др Мирослав Лазић 


