
ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

Кандидати који су завршили Правни факултет Универзитета „Унион“ и Правни 

факултет „Слобомир П Универзитета“ у Републици Српској (Бијељина и Добој), на 

основу анализе подударности наставних планова и програма у складу са чланом 1 

Одлуке о упису на мастер академске студије кандидата који нису завршили Правни 

факултет Универзитета у Београду, могу да се упишу на следеће модуле под наведеним 

условима: 

Правни факултет Универзитета Унион 

 

Модул Услов Допунски испити 

Међународноправни модул  

 
допунски испити 

1. Међународно јавно право               

2. Право европских 

интеграција  

3. Људска права 

Јавно-правни модул, Управно-

правни под-модул 

без допунских 

испита 
/ 

Јавно-правни модул, Уставно-

правни под-модул 
допунски испит 1. Уставно право 

Грађанско-правни модул, 

Имовинско-правни под-модул I 

без допунских 

испита 
/ 

Грађанско-правни модул, 

Имовинско-правни под-модул II 

без допунских 

испита 
/ 

Грађанско-правни модул, под-

модул Права детета 

без допунских 

испита 
/ 

Јавно-правни модул, под-модул 

Радно и социјално право 

без допунских 

испита 
/ 

Пословно-правни модул, Право 

привредних друштава 
допунски испити 

1. Компанијско право 

2. Берзанско право 

3. Трговинско право (део о 

уговору о шпедицији, 

уговорима о туристичким 

услугама и хартијама од 

вредности) 

Пословно-правни модул, под-

модул Право интелектуалне 

својине 

без допунских 

испита 
/ 

Правно-економски модул 
без допунских 

испита 
/ 

Кривично-правни модул, 

Кривично-правни под-модул 
допунски испити: 

1. Кривично право (општи и 

посебни део) 

2. Кривично процесно право 

Кривично-правни модул, 

под-модул Малолетничко 

кривично право 

без допунских 

испита 
/ 

Кривично-правни модул, под-

модул Сузбијање организованог 

криминалитета, тероризма и 

корупције 

без допунских 

испита 
/ 

*Кандидати који имају намеру да конкуришу за упис на модул који није наведен у табели 

приликом пријаве на конкурс треба да доставе наставни план и програм ради упоређивања и 

утврђивања евентуалних допунских испита. 

 

 

 

 



Правни факултет Слобомир, Слобомир П Универзитет Бијељина 

 

Модул Услов Допунски испити 

Грађанско-правни модул, 

Имовинско-правни под-модул I 
без допунских испита / 

Грађанско-правни модул, 

Имовинско-правни под-модул II 
без допунских испита / 

Грађанско-правни модул, 

Наследно-правни под-модул 
без допунских испита / 

Грађанско-правни модул, Под-

модул Права детета 
без допунских испита / 

Јавно-правни модул, Уставно-

правни под-модул 
допунски испит 1. Уставно право 

Кривично-правни модул, под-

модул Сузбијање организованог 

криминалитета, тероризма и 

корупције 

допунски испит 

1. Кривично процесно право – 

посебни део (закључно са 

ванредним правним лековима) 

*Кандидати који имају намеру да конкуришу за упис на модул који није наведен у табели 

приликом пријаве на конкурс треба да доставе наставни план и програм студија ради 

упоређивања и утврђивања евентуалних допунских испита. 

 

Правни факултет Слобомир, Слобомир П Универзитет Бијељина, одељење Добој 

 

Модул Услов Допунски испити 

Грађанско-правни модул, Наследно-

правни под-модул 

без допунских 

испита 
/ 

Грађанско-правни модул, 

Имовинско-правни под-модул I 

без допунских 

испита 
/ 

Грађанско-правни модул, Под-модул 

Права детета 

без допунских 

испита 
/ 

Грађанско-правни модул, 

Имовинско-правни под-модул II 

без допунских 

испита 
/ 

Јавно-правни модул, под-модул 

Радно и социјално право 
допунски испит: 1. Радно право 

Јавно-правни модул, Уставно-правни 

под-модул 
допунски испити: 

1. Уставно право 

2. Политички систем 

Јавно-правни модул, Управно-

правни под-модул 
допунски испит: 

1. Управно право 

(Организација управе у 

Србији) 

Кривично-правни модул допунски испити: 

1. Кривично право (општи и 

посебни део) 

2. Кривично процесно право 

3. Криминологија са правом 

извршења кривичних 

санкција 

4. Криминалистика 

Трговинско-правни модул допунски испити: 

1. Облигационо право (општи 

део) 

2. Берзанско право 

Међународно-правни модул допунски испити: 

1. Међународно хуманитарно 

право 

2. Људска права 
 

*Кандидати који имају намеру да конкуришу за упис на модул који није наведен у табели 

приликом пријаве на конкурс треба да доставе наставни план и програм ради упоређивања и 

утврђивања евентуалних допунских испита. 


