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ПРАВИЛНИК О ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА 
ФАКУЛТЕТА ЗА ПРАВНЕ И ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ДР ЛАЗАР ВРКАТИЋ 

 

Предмет Правилника 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се поступак избора и одржавања наставе из изборних предмета на 
Факултету за правне и пословне студије др Лазар Вркатић. 

 

Поступак избора 

Члан 2. 

Приликом уписа школске године студент се опредељује за изборне предмете у зимском семестру, док 
се при овери зимског семестра опредељује за изборне предмете из летњег семестра. 

 

Члан 3. 

Студент се опредељује за изборне предмете на тај начин што попуњава анкетни лист који му уручује 
студентска служба. 

 

Члан 4. 

Непосредно пре попуњавања анкетног листа студенту ће бити омогућен увид у описне листе изборних 
предмета у библиотеци факултета, на основу које ће студент донети одлуку о одабиру изборних предмета за 
дату годину студија, односно за семестар који ће слушати. 

 

Члан 5. 

 Описне листе изборних предмета утврђују Катедре и дужне су да их најкасније две недеље пре почетка 
уписног рока доставе библиотеци Факултета. 
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Анкетни лист 

Члан 6. 

Анкетни лист садржи следеће понуђене опције: 

а) Опредељујем се да похађам изборни предмет А  
б) Опредељујем се да похађам изборни предмет Б 
в) Опредељујем се да похађам изборне предмете А и Б 

 

Члан 7. 

Студент попуњава анкетни лист заокруживањем једне од понуђених опција а свој избор потврђује 
потписом на анкетни лист. Попуњени анкетни лист студент враћа студентској служби Факултета.  

 

Члан 8. 

Попуњене анкетне листе студентска служба доставља руководиоцима студијских програма у року од 
три дана од завршетка уписа, односно овере зимског семестра. 

 

Одржавање наставе из изборних предмета 

Члан 9. 

На основу попуњених анкетних листова, руководиоци студијских програма доносе коначну одлуку о 
начину реализације наставе из изборних предмета и о томе обавештавају наставнике и студенте. 

 

Члан 10. 

Уколико се за један од изборних предмета определи пет или мање студената, наставу је могуће 
организовати у виду консултација, у складу са договором Оснивача, Декана, Продекана за наставу са 
руководиоцем студијског програма. Овај вид консултација спада у редовне активности наставника. 
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Члан 11. 

Настава из исте групе изборних предмета не може се одржавати у истом термину, како би студенти 
који то желе могли да похађају оба/више изборних предмета. 

 

Члан 12. 

Студент који је почео да похађа наставу из изборног предмета, а жели да промени одлуку, односно да 
слуша наставу на другом изборном предмету из истог изборног блока, може у року од највише 15 дана од дана 
почетка извођења наставе на изборном предмету, поднети молбу руководиоцу студијског програма за 
похађање наставе на другом изборном предмету. 

 

Члан 13. 

Студент који не положи изборни предмет до почетка наредне школске године, може поново уписати 
исти или се определити за други изборни предмет. 

 

Члан 14. 

Додатни бодови који су стечени полагањем више од једног изборног предмета уписују се у додатак 
дипломи (Supplement) у рубрику – Додатне активности. 

 

Члан 15. 

Уџбеници и литература из изборних предмета набављају се након што руководиоци студијских 
програма доставе бројно стање студената на изборним предметима Продекану за издавачку делатност. 

 

Члан 16. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Огласној табли Факултета. 

 

 


