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На лицу обе плакете је рељеф који на симболичан начин представља домете плодног 
и креативног рада добитника, а на наличју је утиснут знак Универзитета и текст: 
„Универзитет уметности у Београду“.  
 
Плакете су изливене у бронзи. Велика златна плакета је позлаћена, а Велика плакета 
је посребрена. 
 
Сребрна медаља је пречника 2,5 cm, изливена је у бронзи и посребрена. По облику, 
рељефу и натпису истоветна је са плакетом из члана 2. став 1. овог правилника. 
 
Уз Велику златну плакету и Велику плакету додељује се повеља, а уз Сребрну медаљу 
диплома. 
 
Повеља је у облику листа величине 35 × 25 cm. За испис се користе фонтови Анима и 
Аспера, а за орнамент и оквир фонт Заставице, према предлошку који је саставни део 
правилника. Папир је Marina Conchiglia, 240 g, или други са сличним 
карактеристикама. Садржај повеље се прилагођава активностима добитника плакете. 

Диплома је у облику листа величине 21 × 29,7 cm. За испис се користе фонтови Анима 
и Аспера, према предлошку који је саставни део правилника. Папир је Marina 
Conchiglia, 240 g, или други са сличним карактеристикама. Садржај дипломе се 
прилагођава активностима добитника плакете. 

Признање је у облику листа величине 21 × 29,7 cm. За испис се користе фонтови Анима 
и Аспера. Папир је Marina Conchiglia, 240 g, или други са сличним карактеристикама. 
Садржајем признања се описује допринос добитника раду и активностима факултета 
односно Универзитета.  

Велика златна плакета „Сретен Стојановић“ са повељом 

Члан 3. 

Велика златна плакета је највише признање Универзитета које се изузетно додељује 
појединцима или установама, из земље или иностранства, и то за:  

1) изузетан, вишегодишњи допринос, подршку активностима и укупној 
делатности Универзитета; 

2) несвакидашњи допринос у области уметности, културе и науке;  

3) врхунске резултате у области педагошког рада којим се померају границе 
образовних теорија и пракси, унапређује академски, уметнички и научни 
подмладак, промоцији професионалних узора и етике.  

Велику златну плакету додељује Савет Универзитета на предлог факултета у саставу 
Универзитета односно Колегијума Ректората.  
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Уз Велику златну плакету додељује се повеља, описана у члану 2. став 6. овог 
правилника.  

Велика златна плакета може бити додељена истом лицу или установи само једном. 

Статуета  

Члан 3а 

Статуета је признање Универзитета које се додељује истакнутим алумнијима или 
професорима Универзитета за врхунска уметничка дела у којима се спаја више 
уметничких дисциплина и за изузетан допринос у области културе и уметности. 

Статуету додељује Савет Универзитета на предлог петочлане комисије коју чине 
представници сваког факултета и Ректората Универзитета.  

Чланове комисије из става 2. овог члана бирају: ректор за Ректорат и сваки декан за 
свој факултет.  

Предлог са образложењем и биографијом предложеног кандидата за доделу Статуете 
комисији из става 2. овог члана може да достави сваки наставник Универзитета.  

Комисија из става 2. овог члана одлучује већином гласова укупног броја чланова. 

Уз Статуету додељује се новчана награда и повеља описана у члану 2. став 6. овог 
правилника.  

Статуета може бити додељена истом лицу само једном. 

Велика плакета са повељом 

Члан 4. 

Велика плакета је годишње признање које се додељује наставницима у звању 
редовног професора Универзитета или изузетно установама из земље као признање 
за уметнички, научни и педагошки допринос и заслуге за развој делатности и 
активности Универзитета односно факултета у његовом саставу.   

Велику плакету додељује Савет Универзитета на предлог факултета у саставу 
Универзитета.  

Уз Велику плакету додељује се повеља, описана у члану 2. став 6. овог правилника.  

Велика плакета може бити додељена истом лицу или установи само једном. 

Сребрна медаља 

Члан 5. 

Сребрна медаља се може доделити:  
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- наставницима Универзитета у нижем звању од звања редовни професор;  
- сарадницима Универзитета ангажованим у настави; 
- заслужним појединцима, установама и организацијама, као признање за 

допринос развоју наставног процеса и организацији активности Универзитета 
и факултета.  

Сребрну медаљу додељује ректор Универзитета на предлог факултета или Колегијума 
Ректората.  

Сребрна медаља може бити додељена истом лицу или установи само једном.    

Уз Сребрну медаљу додељује се диплома, описана у члану 2. став 7. овог правилника.  

Признање Универзитета уметности 

Члан 6. 

Признање се додељује ваннаставном особљу за изузетне резултате у раду и 
постигнућима која су изван оквира редовних радних обавеза.  

Признање додељује ректор Универзитета на предлог факултета или Колегијума 
Ректората.  

Изглед Признања описан је у члану 2. став 8. овог правилника. 

Динамика предлагања и додељивања признања 

Члан 7. 

Предлоге признања факултети односно Колегијум Ректората достављају до краја 
треће недеље новембра Савету Универзитета односно ректору (за Сребрну медаљу и 
Признање).  

Савет Универзитета односно ректор (за Сребрну медаљу и Признање) разматра 
пристигле предлоге и доноси одлуку о додели признања.  

Члан 8.  

Годишња признања Универзитета уручују се добитницима по правилу у другој 
половини децембра.  

Признања Универзитета добитницима уручује ректор. 

У једној календарској години обично се додељују по једна: Велика плакета, Сребрна 
медаља и Признање на предлог сваког факултета.  

Статуета се додељује бијенално.  

Колегијум Ректората може да има предлог за доделу Велике златне плакете, Сребрне 
медаље и Признања.  






