
:PAl\YJ!iEГ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 
V~" в~: Р'11Атг.-r '' КРАГУЈЕВЦУ 

о 1- { 1 ~';) 2-.Р 

ь ;f ~ 2011 год 
На ос11ову чла 11а 146. С1а гуга Факулте 1 а и11же1r,срских 11аука У11ивер3итега у ~ра'Ујlвђ.у 8 АЦ 
(nречишhен текст број 01-1/932 од 01.04.2021. годи11е), Савет је на седници одржаној 

06. октобра 2021. године, донео је 

ПРАВИЛНИК 

О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ А 

У КРАГУЈЕВЦУ 

1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чла11 1. 

Прав11л1-1 иком о лолели пр11зна1ьа Факултета инже1ьерских наука Ун11вер.штета у 

Крагујевцу (у даљем 1 ексту: Правилник) у1 вр !Јују ес признаља која додељује Факул1е· 1 

и нжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: Факултет). 

Ч ,1а11 2. 

При3на1ьа Факултета моrу се доде11 ит11: 

• домаћи;-.,1 11 страним држављашша, државним органима и правним лицима 

која су изузетно дorrpL111eлa унанре l)е1ьу, афирмацији 11 развоју Факул 1е1 ·а ; 

• истакнутим радн11цима 11 бившим радницима 11 

• организационим јединицама /ка 1 едрама, и11сn11угима, лабора юријама, 

це11трима 

под услови ма које утврђује овај Правилник. 

ч ,1а11 3. 

При3на11,а додељује дека11 на нрослави дана Факул 1ета. 

И.3у3е11ю 11ри311а1ьа се могу додели п1 и у другим терминима у 011рав4а11им 

случајеви~1 а на основу посебне одлуке Савета Факултета. 

11 ПРИЗНАЊА ФАКУЛТЕТ А 

Члан 4. 

Признаља Факултета моrу се добити за : 

• ~аслугс и и3узета11 допри11ос у11апређе1ьу, ра.шоју и афирмацији Факу.пета; 

• истаю 1ути рад и достип1у\1а у 1 1 астав 1 юј и 1 1ау111 юј делат11ости ; 

• дугогодишњи успешан рад 1 1а Фа кул гету и у органима Факултета; 

• успешну промоцију Факултета и 

• ус11еш 1 1у сарадњу са Факул·1 етом. 



Чла11 S. 

Признања Факултета су: 

• Плакета са повељом, 

• Повеља, 

• Диплома, и 

• Захвалница. 

Највеће призна1ье је Плакета са повељом која се по правилу 11,011.ељује приликом 

обележава1ьа јубиларних годиш1 ьица Фа кул гета. 

Члан 6. 

Плакета са повељом се додељује домаћим и страним држављанима, државним 

органима и правним лицима која су изузетно 11.опринела унапређењу, развоју и 

афирмацији Факултета . 

Члан 7. 

Повеља се 11,011.ељује 11,омаћим и страним 11,ржављанима, државним органима и правним 

лицима за истак11уги рад и достигнућа у 11аставној и научној делатности. 

Чла118. 

Диплома се додељује домаћим и страним држављанима, државним органима и 

правним лицима за допринос пром01(ији Факултета. 

Члан 9. 

Захвалница се додељ)iе за дугогодиш1 ьи ус11еша 11 рад на Факултету и у органима 

Факултета и за успешну сарадњу са Факултетом. 

111 ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ПРИЗНАЊА 

Члан 10. 

Предлог за доделу плакете са повељом, повеље и дипломе даје декан Факултета на 

сопствену ИЈ-1ицијативу или на ини1 (ијативу проширеног леканског колегијума. 

Члан 11. 

Предлог за доделу 11риз11а1ьа Факултета за физичка лица садржи биографију 

предложеног кандидата, опис његовог наставног, научног и јавног рада, као и 

образложеље 11а коме се темељи преллог. 

Предлог за доделу 11риз1 1а1ьа Факултета за 11рав11а лица садржи 1 1азив, седиште, 

делатност и образложење предлога за доделу признања. 

Члан 12. 

Одлуку о додели 11лаке1с са 1ювсљом, 1ювсљс и ди1 1ломе на 11редлог декана Факул ·1 ета 

доноси Савет Факултета. 



Одлуку о додели Јахвалнице доноси декан Факул 1 ·е ·1а . 

Члан 13. 

Одлуку о и..sглелу приЈнања доноси декан Факултета . 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

Измене и до11уне овог Правил~ шка доносе се 1 1 а начин и по поступку yi врђе11ом за 

његово доношење. 

Члан 15. 

Овај Правилник ступа на снаrу осмог лана од дана објављива1ьа на сајту Факултета. 


