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Слобомир, Октобар, 2017. године 



На основу члана  64. став 2. алинеја в) Закона о високом образовању („Службени 

гласник Републике Српске број  73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), и члана 89. 

Статута Слобомир П Универзитета (у даљем тексту: Универзитет), Сенат 

Универзитета, на сједници одржаној 23.10.2017. године, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 
 

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЉИВАЊА 

ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА НА СЛОБОМИР 

П  УНИВЕРЗИТЕТУ 

 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником ближе се уређују услови и поступак за додјелу почасног 

доктората СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТА у Слобомиру, Бијељина, Република 

Српска, БиХ. 

 

Члан 2. 

 

Универзитет може додијелити почасни докторат истакнутој научној, културној и 

другој јавној личности из земље и иностранства за изузетан допринос у појединим 

областима наставног, научног, истраживачког и умјетничког стваралаштва који је 

значајно допринео унапређењу високог образовања,  науке, технике, технологије, 

културе или умјетности, као и за афирмацију и ширење угледа Универзитета, 

високошколских и других једница у саставу Компаније Слобомир. 

 

Члан 3. 

 

Образложену иницијативу за додјелу почасног доктората може дати наставно-

научно вијеће факултета – чланица, односно одговарајући стручни орган научне или 

друге јединице Универзитета, као и стручни органи или орган управљања друге научне 

организације или организације из области технике, технологије, културе и умјетности. 

Иницијатива из става 1. овог члана доставља се Ректору Универзитета. 

 

Лкан 4. 

 

Ако прихвати предложену иницијативу из члана 3. Овог Правилника, Ректор 

Универзитета формира Комисију од три члана која саставља Извјештај о испуњености 

услова за додјељивање почасног доктората у складу са законом, статутом и овим 

Правилником. 

Извјештај о кандидату садржи: биографске податке, мишљење о научном, 

односно умјетничком и стручном раду; оцјену доприноса унапређењу научне мисли, 

као и доприноса развоју високог образовања, научног, истраживачког и умјетничког 

стваралаштва, односно унапређењу технологије, тахнике и културе; оцјену доприноса 

афирмацији, ширењу угледа и унапређења рада и развоја Универзитета, 

високообразовних и других једница у саставу Универзитета и Компаније Слонбомир и 

образложење разлога због којих се предлаже додјела почасног доктората. 
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Члан 5. 

 

Сенат Универзитета, сходно члану 32. став 1. тачка 11) Статута доноси Одлуку о 

додјељивању почасног доктората. 

Додјелом почасног доктората кандидат стиче право на промоцију за почасног 

доктора и право на диплому о стицању почасног доктората. 

Почасни докторант нема право да на основу додјеле почасног доктората корист 

ДР испред имена и презимена. 

 

Члан 6. 

 

Почасни докторат се може одузети у поступку који је идентичан поступку 

додјеле почасног доктората, уколико се утврди да се његов носилац тешко огријешио о 

темеље на основу којих је додјељен. 

 

Члан 7. 

 

Промоцију почасног доктора обавља Ректор Универзитета. 

 

Члан 8. 

 

Диплому о стицању почасног доктората издаје УНиверзитет. 

Садржај и облик дипломе о стицању почасног доктората утврђује Ректор 

Универзитета. 

У дипломи мора бити наведено ко је предлагач додјеле почасног доктората, 

одлука са кратким образложењем и датум промоције. 

Диплому потписује Ректор и Проректор за наставу на II и III циклусу, а овјерава 

се сувим жигом Универзитета. 

 

Члан 9. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

       

         ПРЕДСЈЕДНИК СЕНАТА 

       _________________________ 

           Доц. Др Владица Ристић 

 

 

 

 

 

 

 

 


