Na temelju članka 54. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske
županije (Narodne novine HNŽ-a, broj 4/13 ) i članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur.
broj: 01- 283/13, 12. veljače 2013.godine), Senat Sveučilišta u Mostaru na 11. sjednici
održanoj 16. prosinca 2014. godine donosi

PRAVILNIK
o nagradama i priznanjima
na Sveučilišta u Mostaru
Opće odredbe
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju nazivi nagrada i priznanja, opći uvjeti za dodjelu
nagrada i priznanja, način predlaganja, postupak procjene pristiglih prijedloga te sadržaj,
oblik i vrste nagrada i priznanja Sveučilišta u Mostaru.
Članak 2.
Sveučilište dodjeljuje pojedincima ili grupama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu
nagrade i priznanja za ostvarene znanstvene rezultate, doprinose od osobitog društvenog
interesa, ostvarenu međunarodnu suradnju, promicanje znanstvene discipline i struke te
prijenos znanja, posebice obrazovanje znanstvenoga i umjetničkoga podmlatka.
Postupak dodjeljivanja nagrada i priznanja
Članak 3.

Nagrade i priznanja dodjeljuju se temeljem javnog poziva koji se objavljuje na
službenim internetskim stranicama Sveučilišta i njegovih sastavnica.
Nagrade i priznanja se dodjeljuju na prijedlog ustrojbenih jedinica Sveučilišta koje su
dužne dostaviti pisane i obrazložene prijedloge za dodjelu nagrade i priznanja.
Odluku o dodjeljivanju nagrada i priznanja donosi Senat natpolovičnom većinom
ukupnog broja članova.
Nagrade i priznanja Sveučilišta uručuje rektor na svečanoj sjednici povodom dana
Sveučilišta.
Nazivi nagrada i priznanja
Članak 4.
Nazivi i priznanja Sveučilišta u Mostaru jesu:
1. počasni doktorati
2. Rektorova nagrada
3. druge nagrade i priznanja.
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Počasni doktorati
Članak 5.
Počasni doktorat (honoris causa) dodjeljuje Senat Sveučilišta u Mostaru.
Sveučilište može dodijeliti počasni doktorat (honoris causa) istaknutim znanstvenim i
javnim osobama iz zemlje i inozemstva za izuzetne doprinose u pojedinim područjima
znanstvenoga, znanstveno-nastavnoga, kulturnoga i umjetničkoga stvaralaštva za izuzetan
doprinos napretku Sveučilišta, kao i za izuzetne doprinose u duhovnome i materijalnome
razvoju i djelovanju na promociji mira, tolerancije i humanosti.

Članak 6.
Postupak dodjele počasnoga doktorata mogu pokrenuti pojedina sveučilišna tijela ili
pojedinci s obrazloženim prijedlogom.
Po dobivanju obrazloženoga prijedloga Senat imenuje stručno povjerenstvo.
Na osnovi izvješća stručnoga povjerenstva Senat donosi konačnu odluku o dodjeli
počasnoga doktorata.
Članak 7.
Prijedlog za dodjelu počasnoga doktorata sadrži: životopis predloženika, opis javnoga
i znanstvenoga doprinosa kandidata na kojem se temelji prijedlog, odnosno razloge zbog kojih
se predlaže dodjela počasnoga doktorata. Jasno se mora istaknuti doprinos svjetskoj znanosti
i razvoju Sveučilišta.
Članak 8.
O prijedlogu za dodjeljivanje počasnoga doktorata raspravlja Senat Sveučilišta koji
imenuje Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnoga doktorata
Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo čine istaknuti znanstveno-nastavni i znanstveni djelatnici.
Povjerenstvo se sastoji od pet članova, što utvrđuje Senat svojom Odlukom o
imenovanju članova Povjerenstva.
Članak 9.
Povjerenstvo razmatra prijedlog za dodjelu počasnog doktorata i utvrđuje jesu li
ispunjeni uvjeti sukladno Statutu Sveučilišta u Mostaru i ovom Pravilniku za pokretanje
postupka dodjele počasnoga doktorata.
Povjerenstvo podnosi izvješće Senatu i prijedlog za dodjelu počasnoga doktorata
najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za dodjelu počasnoga doktorata.
Članovi Povjerenstva daju izdvojena izvješća, a predsjednik Povjerenstva podnosi
zajedničko izvješće.
Zajedničko izvješće Povjerenstva sadrži: životopis, opis javnoga, znanstvenoga i
nastavnoga rada predloženika te valorizaciju izuzetna doprinosa predloženika u znanosti,
nastavi i napretku vezanom za znanost, društvo i čovječanstvo uopće.
Pod izuzetnim doprinosom smatraju se vrhunski znanstveni, nastavni i javni doprinosi
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domaćih ili stranih nastavnika, znanstvenika ili javnih djelatnika koji su međunarodno
priznati, sukladno međunarodnim znanstveno priznatim mjerilima.
Članak 10.
Senat Sveučilišta razmatra izvješće Povjerenstva i nakon provedene rasprave
dvotrećinskom većinom donosi Odluku o dodjeli počasnoga doktorata.

Članak 11.
Nakon donošenja Odluke o dodjeli počasnoga doktorata, Senat utvrđuje datum
promocije počasnoga doktorata i sadržaj diplome te imenuje promotora.
Diploma sadrži: predloženik počasnoga doktorata, Odluku Senata o dodjeli počasnog
doktorata s kratkim obrazloženjem i datum promocije te potpis rektora i promotora.
Diplomu potpisuje rektor s desne, a promotor s lijeve strane.
Diploma se izdaje na hrvatskome i/ ili latinskome jeziku.
Na diplomu se unosi broj evidencij epočasnih doktora.

Članak 12.
O izdanim diplomama vodi se evidencija, odnosno Knjiga počasnih doktora znanosti
Sveučilišta u Mostaru.
Knjiga počasnih doktora znanosti sadrži sljedeće podatke:
1. redni broj
2. ime, prezime, datum dodjele zvanja počasnog doktora
3. počasni doktorat dodijeljen je na prijedlog...
4. iz znanstvenog područja...
5. potpis službenih sudionika u postupku promocije
6. datum promocije
7. potpis počasnog doktora.

Članak 14.
Promocija počasnoga doktora je javna i svečana, a obavlja se u skladu s postupkom
koji je utvrđen za promociju doktora znanosti Sveučilišta.
Svečanu promociju počasnoga doktora obavlja rektor.
Svečanost promocije vodi rektor. Promotor izlaže kratke biografske podatke o
predloženiku i kratak sažetak izvješća i obrazloženja odluke o dodjeli počasnoga doktorata.
Rektor objavljuje odluku Senata o dodjeli počasnoga doktorata s kratkim
obrazloženjem razloga dodjele počasnoga doktorata i uručuje promoviranom diplomu.

Članak 15.
Počasni doktorat oduzet će se ako je dokazano da se njegov nositelj teško ogriješio
(povrijedio) načela temeljem kojih mu je dodijeljen počasni doktorat.
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Članak 16.
Prijedlog za oduzimanje počasnoga doktorata podnosi Senatu stručno vijeće fakulteta iz
znanstvenoga područja, polja ili grane u kojoj je dodijeljen počasni doktorat.
Prijedlog može podnijeti i rektor Sveučilišta.
Članak 17.
O prijedlogu za oduzimanje počasnoga doktorata raspravlja Senat i imenuje
Povjerenstvo za ocjenu prijedloga za oduzimanje počasnoga doktorata.
Povjerenstvo se sastoji od najmanje pet članova.
Članak 18.
Povjerenstvo iz prethodnoga članka podnosi izvješće Senatu. Izvješće sadrži razloge za
oduzimanje počasnoga doktorata s obrazloženjem.
Nakon razmatranja izvješća Povjerenstva Senat donosi odluku.
Rektorova nagrada
Članak 19.
Svake akademske godine rektor dodjeljuje nagradu najboljim studentima
prethodnu godinu studija na temelju Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade.
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Ostale nagrade i priznanja
Članak 20.
Ostale nagrade i priznanja (plakete, povelje) Sveučilišta utvrđuje Senat posebnom
odlukom.
Plaketa se dodjeljuje fizičkim osobama za izuzetan doprinos razvoju Sveučilišta kroz
istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju, te širenje ugleda Sveučilišta kod
nas i u svijetu.
Povelja se dodjeljuje pravnim osobama za izrazitu aktivnost i poseban doprinos radu
Sveučilišta.

Sredstva za rektorove, sveučilišne i ostale nagrade i priznanja
Članak 21.
Sredstva za rektorove, sveučilišne i ostale nagrade i priznanja osiguravaju se u
godišnjem proračunu Sveučilišta.
Iznos utvrđuje Upravno vijeće na prijedlog Senata prilikom donošenja proračuna.
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Prijelazne i završne odredbe
Članak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja, a objavit će se na
oglasnoj ploči Sveučilišta.

Ur. broj: 01-2377/14
Mostar, 16.prosinca 2014.godine
Rektorica
prof. dr. Ljerka Ostojić, v.r.
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