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 На основу члана 53. Закона о високом образовању (Службени гласник РС 
број 76/05, .... 99/2014) и члана 137. Статута Правног факултета у Нишу, Савет 
Правног факултета у Нишу је на седници одржаној 23. 04. 2015. године донео 
 
 

ПРАВИЛНИК 
о признањима Правног факултета Универзитета у Нишу 

 
 

Члан 1. 
 Правни факултет Универзитета у Нишу може поводом 18. Маја – Дана 
Правног факултета додељивати одговарајућа признања појединцима и 
организацијама заслужним за рад и развој Факултета. 

Признање из става 1. овог члана могу се доделити и у другим 
случајевима, по одлуци Савета Факултета. 
 

Члан 2. 
 Као признања Факултета установљавају се: 

- Знак Правног факултета Универзитета у Нишу, који се  
додељује организацијама и појединцима за изванредан/ изузетан допринос у 
раду  или развоју Факултета или за изванредан/ изузетан допринос у наставном 
и научноистраживачком раду Факултета; 

- Повеља Правног факултета Универзитета у Нишу, која се 
додељује организацијама и појединцима за значајан/ истакнути допринос у раду 
или развоју Факултета или за значајне/ истакнуте резултете у наставном и 
научноистраживачком раду, и 

- Захвалница Правног факултета Универзитета у Нишу, која се  
додељује организацијама и појединцима за допринос у раду или развоју 
Факултета. 
 

Члан 3. 
 Предлог за доделу признања Факултета могу поднети Наставно-научно 
веће, катедре и декан Факултета. 
 Предлог за доделу признања садржи: 

- назив признања које се предлаже, 
- име и презиме лица, односно назив организације или установе 

који се предлажу за доделу признања, и 
- образложење из кога се може видети испуњеност услова за 

додељивање признања које се предлаже. 
 

Члан 4. 
 Предлог са образложењем, доставља се одговарајућој Комисији коју на 
предлог декана из реда редовних професора образује Савет Факултета. 
  



Члан 5. 
 Комисија из претходног члана, након разматрања предлога даје 
образложено мишљење о испуњености услова за доделу одговарајућих 
признања и награда и доставља предлог Савету на одлучивање. 
 Савет Факултета, након разматрања  предлога Комисије доноси одлуку о 
додели признања, у складу са овом одлуком.  

Предлог за додељивање одговарајућег признања у области наставе и 
научноистраживачког рада обавезно се разматра на седници Наставно-научног 
већа. 
 

Члан 6. 
Признања Правног факултета у Нишу уручује председник Савета, по 

правилу на свечаној седници Савета Факултета поводом Дана Факултета. 
  

Члан 7. 
 Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у Билтену Правног 
факултета у Нишу. 
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