
На основу члана 94.  Статута Универзитета у Београду-Фармацеутског 
факултета, Наставно-научно веће на седници одржаној  9.06.2011. године доноси 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ 
најбољим студентима интегрисаних академских студија Фармацеутског 

факултета

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У циљу подстицања што бољег успеха студената Универзитета у Београду-
Фармацеутског факултета (у даљем тексту Факултет)  на интегрисаним академским 
студијама, установљена је Годишња награда Фармацеутског факултета која се додељује 
једном годишње студентима за постигнут успех у студирању.

Овим  правилником  ближе  се  уређују  услови,  поступак  и  начин  додељивања 
Годишње награде најбољим студентима на интегрисаним академским студијама.

Члан 2.

Одлуку  о  додели  Годишњих  награда доноси  декан  Факултета  на  основу 
извештаја продекана за наставу. 

Награда се додељује поводом Дана Факултета,  који се обележава 19.  октобра 
сваке године. 

Члан 3.

Награда се састоји од похвалнице и новчаног дела. 
Похвалницу потписује декан Факултета.
Висину новчаног дела одређује Колегијум декана, на предлог Савета Факултета, 

у складу са финансијским могућностима Факултета.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ

Члан 4.

Факултет награђује 5 (пет) студената са сваке године студија (осим са прве) који 
су до 1. октобра текуће године, односно до почетка наредне школске године:

- положили све испите из претходних година
- остварили највећи просек оцена у току студија
- током студија нису изгубили ниједну годину студија.



Члан 5.

На свакој години студија формира се јединствена ранг листа свих студената за 
оба студијска програма (Фармација и Фармација-медицинска биохемија)  и врши се 
њихово рангирање по укупној просечној оцени оствареној током студија. 

Рангирање врши Одсек за наставу и студентска питања након завршетка 
октобарског испитног рока.

Уколико се међу првих пет студената са највишим просеком не нађе ниједан 
студент са студијског програма Фармација – медицинска биохемија, једна награда ће се 
доделити и студенту овог студијског програма са највишим просеком, под условом да 
задовољава критеријуме из чл. 4  овог правилника,  без обзира на његову позицију на 
јединственој листи.

Члан 6.

Уколико два или више студената на одређеној години студија има исти просек 
оцена и испуњава услове из члана 4.  овог правилника,  награду примају оба,  односно 
сви такви студенти. 

Члан 7.

На јединственој ранг листи могу се наћи и студенти који су имали годину 
мировања, под условом да у години мировања нису полагали испите.
1 Студент који је поништио оцену са испита у року од 24  часа од објављивања 
оцене има права да се нађе на овој листи.
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Члан 8.

На јединственој ранг листи не може се наћи студент који:

1. је у току студирања дисциплински кажњаван;
2. се исписао са Факултета, па се поново уписао на исти;
3. је поништио оцену из неког предмета на крају школске године у којој је испит 

полаган; 
4. је прешао са друге високошколске установе на Факултет,  без полагања 

пријемног испита;
5. је уписао Факултет након завршеног другог факултета.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ НАГРАДЕ

Члан 9.

Продекан за наставу сачињава извештај на основу података добијених из Одсека 
за наставу и студентска питања и доставља га декану Факултета, који доноси одлуку о 
додели Годишњих награда.



Члан 10.

Награда се додељује једном годишње у месецу октобру на свечаности која се 
организује поводом Дана Факултета или на седници Наставно-научног већа посвећеној 
Дану Факултета. Награду свечано уручује декан Факултета награђеном студенту лично. 

Награђеном студенту који не буде био у могућности да лично прими награду, 
иста ће се уручити накнадно.

Члан 11.

Податак о додељеној Годишњој награди уноси се у студентов додатак дипломи 
у рубрику „Додатне информације“.

Члан 12.

Одлука о додели Годишњих награда са именима награђених студената објављује 
се на огласним местима Факултета најкасније 7 (седам) дана од дана њеног доношења и 
одлаже се у досије студента.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења. 

Председник Наставно-научног већа
                                                                                             Проф. др Нада Ковачевић


