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На основу члана 54. став 1. тачка 12. Статута Факултета за
дипломатију и безбедност Универзитета “Унион-Никола Тесла“ у Београду
(у даљем тексту: Факултет), декан Факултета, дана 1. октобра 2015. године,
донео је

ПРАВИЛНИК

О НАГРАДИ
’’Проф. др Смиља Аврамов’’
Члан 1.
Овим правилником установљава се награда „Проф. др Смиља Аврамов’’,
утврђује коме и под којим условима може бити додељена и уређују друга
питања у вези са додељивањем награде.
Члан 2.
Награда носи назив „Проф. др Смиља Аврамов“.
Члан 3.
Награда се додељује по једном студенту прве, друге и треће године
основних академских студија, који су постигли најбоље резултате
у протеклој школској години.
Члан 4.
Награда се састоји од Плакете и умањења школарине у износу од 50
процената, за наредну школску годину на основним или мастер
академским студијама на Факултету.
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Студент који два пута заредом освоји награду, ослобађа се плаћања
школарине у наредној школској години.
Плакета је формата А4, са знаком Факултета за дипломатију и
безбедност, пригодним текстом, именом и презименом награђеног лица и
датумом доделе.
Плакету потписује декан Факултета.
Члан 5.
Награда се додељује на јединственој свечаности поводом почетка
школске године.
Члан 6.
Одлуку о награди доноси декан Факултета, на предлог продекана за
наставу.
Одлука се доноси уз образложење, које се саопштава на свечаној
додели награде.
Члан 7.
Награду додељује декан Факултета или лице које он овласти.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Факултета.

Д е к а н
проф. др Ненад Ђорђевић
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