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ПРОКУПЉЕ
На основу члана 56. Закона о високом образовању („Службени гласник РС" бр.
76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012
и
89/2013) и члана 44. Статута Високе пољопривредно - прехрамбене школе
струковних студија у Прокупљу, Савет
Школе је на седници одржаној
15.04.2014. године донео

ПРАВИЛНИК
О

НАГРАЂИВАЊУ

СТУДЕНАТА

I - ОСНОВНЕОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се врсте награда које се додељују студентима
Високе пољопривредно прехрамбене школе струковних студија у Прокупљу (у
даљем тексту: ВППШсс), као и услови, поступак и начин њиховог додељивања.
Награде се додељују студентима за успех остварен у току студија на
основним струковним студијама.
Члан 2.
Висока пољопривредно прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу
(у даљем тексту: ВППШсс) једном годишње додељује студентима награде за
постигнут успех у студирању, остварен у претходној школској години односно
закључно са претходном школском годином, у складу са овим Правилником.
Члан 3.
Одлуку о додељивању награде доноси Савет Високе пољопривредно
прехрамбене школе струковних студија у Прокупљу (у даљем тексту: Савет).
Предлог за награђивање студената утврђује Наставно веће ВППШсс и доставља
га Савету Школе након завршетка октобарског испитног рока, а најкасније до
20. новембра текуће године.
Одлука из става 1. садржи податке о награђеном студенту, облик и вредност
награде. Награде се додељују у виду дипломе или у виду дипломе и новчаног
износа или у виду бесплатног уписа на специјалистичком студијама Високе
пољопривредно прехрамбене школе струковних студија у Прокупљу.
Износ новчане награде и начин обезбеђивања средстава утврђује Савет
Школе на предлог Наставног већа у зависности од износа обезбеђених
средстава и броја награђених студената. Ако студент добије више награда по
овом Правилнику и у новчаном износу, студенту се додељује само једна
награда у највећем новчаном износу.
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Члан 4.
Награде уручује директор ВППШсс у Прокупљу на свечаном скупу.

II - ВРСТЕ НАГРАДА, УСЛОВИ, ПОСТУПАК И НАЧИН ДОДЕЛЕ НАГРАДЕ

Члан 5.
ВППШсс у Прокупљу додељује следеће врсте награда:
1. Награда најбољем студенту генерације;
2. Награда најбољем студенту на сваком студијском програму ВППШсс.

1. Награда најбољем студенту генерације
Члан 6.
Награда најбољем студенту генерације додељује се студенту ВППШсс који је
са највишом просечном оценом ( која не може бити мања од 8,00 ) завршио
студије из члана 1. став 2. овог Правилника, под условом да није поновио ни
једну годину студија односно који је стекао у просеку 60 ЕСПБ бодова за сваку
годину студирања.
Награду из става 1. додељује Савет Школе на предлог Наставног
већа
ВППШсс.
Уколико два или више студената испуњавају услове из претходног става,
Савет Школе доноси одлуку о најбољем студенту генерације, узимајући у обзир
научне и стручне активности студента и резултате укупног рада студента.
2. Награда најбољем студенту на студијском програму
Члан 7.
Награда најбољем студенту на студијском програму додељују се најбољем
студенту са сваког одсека ВППШсс у Прокупљу који је са највишом просечном
оценом ( која не може бити мања од 8,00 ) завршио студије из члана 1. став 2.
овог Правилника, под условом да није поновио ни једну годину студија.
Награду из става 1. додељује Савет Школе на предлог Наставног
ВППШсс у Прокупљу.
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III - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
интернет страници и огласној табли ВППШсс у Прокупљу.
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