
На основу овлашћења Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду 

од 29. фебруара 2016. године, сачињен је пречишћени текст Одлуке о прецизирању услова за упис 

на мастер академске студије. 

 

Пречишћени текст садржи основни текст Одлуке о прецизирању услова за упис на мастер 

академске студије донете на седници Наставно-научног већа Правног факултета од 22. фебруара 

2010. године, као и измене и допуне усвојене на седницама Наставно-научног већа Правног 

факултета од 1. новембра 2010. године, 6. децембра 2010. године, 22. априла 2013. године и 29. 

фебруара 2016. године.  

 

        О Д Л У К А 

О ПРЕЦИЗИРАЊУ УСЛОВА ЗА УПИС НА  

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

 

Члан 1. 
Мастер академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду, могу уписати 

кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању, по наставном 

плану и програму пре ступања на снагу Закона о високом образовању ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 

89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење и 68/2015), као и кандидати који су стекли 240 

ЕСП бодова по Закону о високом образовању и одговарајуће стручно звање, у складу са 

Правилником о листи стручних и академских звања. 

 

Без додатних услова, на студије се може уписати: 

  

а) лице које је стекло диплому дипломирани правник на правном факултету чији је оснивач 

Република Србија; 

  

б) лице које је завршило правни факултет чији је оснивач Република Српска; 

 

в) лице које је завршило правни факултет акредитован у другој држави, уз претходну 

нострификацију. 

 

Члан 2. 

Мастер академске студије могу уписати и дипломирани студенти других сродних 

факултета друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република Србија. 

 

На одговарајући мастер модул мастер академских студија, може се уписати лице које је 

дипломирало на другом сродном факултету и које положи допунске испите, и то: 
 

Факултет Могућност уписа на модул: Допунски испити 

Економски факултет Правно-економски модул 
1. Грађанско право – општи део и Стварно право 

2. Уставно право 

Факултет политичких 

наука– Политиколошко 

одељење 

Јавно-правни модул, 

Уставно-правни под-модул 

1. Грађанско право – општи део и Стварно право 

2. Кривично право (општи део) 

Факултет политичких 

наука – Одељење за 

међународне односе 

Међународноправни модул 
1. Грађанско право – општи део и Стварно право 

2. Кривично право (општи део) 



Факултет политичких 

наука – Одељење за 

социјалну политику и 

социјални рад 

Јавно-правни модул, под-

модул Радно и социјално 

право 

1. Грађанско право – општи део и Стварно право 

2. Кривично право (општи део) 

Филозофски факултет – 

Група за социологију 

Правно-теоријски модул, 

Социолошко-правни под-

модул 

1. Грађанско право – општи део и Стварно право 

2. Уставно право 

Филозофски факултет – 

Група за историју 
Правно-историјски модул 

1. Грађанско право – општи део и Стварно право 

2. Уставно право 

Филозофски факултет – 

Група за филозофију 

Правно-теоријски модул, 

Филозофско-правни под-

модул 

1. Грађанско право – општи део и Стварно право 

2. Уставно право 

Криминалистичко-

полицијска академија 

Кривично-правни модул, 

Кривично-правни под-модул 

1. Грађанско право – општи део и Стварно право 

2. Кривично право 

3. Кривично процесно право 

Кривично-правни модул, 

под-модул Сузбијање 

организованог 

криминалитета, тероризма и 

корупције 

1. Кривично право (општи део) 

Кривично-правни модул, 

под-модул Малолетничко 

кривично право 

1. Кривично право (општи део) 

Факултет безбедности 

(Смер безбедности) 

Кривично-правни модул, 

Кривично-правни под-модул 

1. Уставно право 

2. Управно право 

3. Кривично право 

4. Кривично процесно право 

Кривично-правни модул, 

под-модул Сузбијање 

организованог 

криминалитета, тероризма и 

корупције 

1. Кривично право (општи део) 

Кривично-правни модул, 

под-модул Малолетничко 

кривично право 

1. Кривично право (општи део) 

Факултет за специјалну 

едукацију и 

рехабилитацију 

Кривично-правни модул, 

Кривично-правни под-модул 

1. Уставно право 

2. Управно право 

3. Кривично право 

4. Кривично процесно право 

Кривично-правни модул, 

под-модул Сузбијање 

организованог 

криминалитета, тероризма и 

корупције 

1. Кривично право (општи део) 

Кривично-правни модул, 

под-модул Малолетничко 

кривично право 

1. Кривично право (општи део) 

Пољопривредни 

факултет 

(одсек: Агроекономија) 

Правно-економски модул 
1. Грађанско право – општи део и Стварно право 

2. Уставно право 

Православни 

богословски факултет 
Правно-историјски модул 

1. Грађанско право – општи део и Стварно право 

2. Уставно право 



Војна академија Међународноправни модул 

1. Увод у право 

2. Уставно право 

3. Грађанско право – општи део и Стварно право 

4. Кривично право 

5. Управно право 

6. Облигационо право – општи део 

7. Међународно јавно право 

 

*Кандидати су у обавези  да положе допунске испите пре пријаве за упис на мастер 

академске студије за наредну школску годину. 

 

Члан 3. 

На неодговарајући модул мастер академских студија, може се уписати лице које је 

дипломирало на другом факултету друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република 

Србија, ако положи испите из предмета: 

  

1. Увод у право 

2. Уставно право 

3. Грађанско право-општи део и Стварно право 

4. Кривично право 

5.  Управно право  

6. Облигационо право – општи део. 

  

Кандидати полажу испите после пријаве на конкурс, а уписују се после положених испита. 

 

Члан 4. 

Мастер академских студија може уписати лице које је завршило приватни правни 

факултет, ако се наставни планови и програми подударају са планом и програмом Правног 

факултета. 

 

Мастер академске студије може уписати лице које је завршило приватни економски 

факултет или други приватни факултет друштвено-хуманистичких наука чији се наставни планови 

и програми подударају са плановима и програмима предмета Катедре за правно-економске науке. 

 

            Оцену подударности планова и програма даје одговарајућа катедра Факултета на чији 

модул кандидат жели да се упише, са могућношћу признавања положених испита са факултета на 

којем је дипломирао. 

 

Члан 5. 

     У случају да се на конкурс за упис на мастер академске студије пријави већи број 

кандидата од броја који се прима, Факултет може организовати пријемни испит, ради рангирања 

кандидата. 

 

 

 

 

04-број: _____________         ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА        

_____________________             Декан      

Београд                                  

Професор др Сима Аврамовић 


