ПРАВИЛА
НАГРАДЕ ПРОФЕСОР ДР ДРАГОЉУБ АТАНАЦКОВИЋ

Члан 1.
Награда

„Професор

др

Драгољуб

Атанацковић“

додељује

се

сваке

године

дипломираном правнику који је у тој школској години завршио у року основне академске
студије на Правном факултету Универзитета у Београду са одличним успехом (просечна оцена
виша од 8,50) и који је постигао најбољи успех из предмета Катедре за кривично право.
Услов за доделу награде је да кандидат за постигнути успех није награђен неком
другом наградом.
Члан 2.
Предмети Катедре за кривично право на којима се изводи настава на основним
академским студијама су:
-

Обавезни предмети: Кривично право, Кривично процесно право;

-

Предмети са наставне групе: Криминологија, Криминалистика, Међународно кривично

право, Казнена одговорност правних лица и прекршајно право, Правна медицина;
-

Изборни предмети: Право извршења кривичних санкција, Организовани криминалитет,

Малолетничко

кривично

право

и

Политика

сузбијања

криминалитета;

Правосудно

организационо право и Судска психологија.

Члан 3.
Рангирање кандидата врши се по следећим критеријумима:
-

предност има кандидат који је положио већи број предмета Катедре за кривично
право;

-

ако су кандидати положили исти број предмета, предност има кандидат са већом
просечном оценом;

-

ако је просечна оцена иста или се разликује за мање од 0,9 предност ће имати кандидат
који је награђен или похваљен на републичком Наградном темату за младе

криминологе који организује Криминолошка секција Српског удружења за кривично
правну теорију и праксу;
-

ако су кандидати и по том критеријуму исти, предност има кандидат са вишом општом
просечном оценом, а ако је и општа просечна оцена иста, кандидат који је за краће
време завршио основне академске студије.

Члан 4.
Награда се састоји из повеље и новчаног дела чији износ се сваке године утврђује
посебном одлуком.

Члан 5.
Конкурс за доделу награде расписује се на сајту Правног факултета Универзитета у
Београду по окончању школске године.
Пријаве на конкурс се примају до 31. децембра те календарске године, а награда
додељује на дан Светог Саве следеће године.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме студента, број досијеа /индекса/, адресу,
контакт телефон, доказ о завршеним студијама са положеним испитима и просечном оценом.

У Београду,
6. децембар 2018. године
Проф. др Мирјана Атанацковић

