
 

 На основу члана 24. Статута Правног факултета Универзитета у Београду,  Наставно-научно веће 

Правног факултета Универзитета у Београду, на IX седници од 27. јуна 2016. године, донело је  

 

 

О Д Л У К У 
 

 

Члан 1. 

 

 Студент Правног факултета Универзитета у Београду који је уписао Факултет пре ступања на снагу 

Закона о високом образовању, а није завршио започете студије по уписаном наставном плану, може без 

полагања пријемног испита поново уписати Правни факултет и прећи на наставни план усвојен на седницама 

Наставно-научног већа од 6. децембра 2010. године и Савета Факултета од 20. априла 2011. године. 

 Испити положени по наставном плану по коме су уписали студије, признају се за положене испите из 

2011. године, као и вредновање ЕСПБ бодова. 

 

 

Члан 2. 

 

 Положени испити из предмета са прве године студија признају се за испите из предмета: 

 
шифра 

предмета 
назив предмета  шифра 

предмета 
назив предмета 

101 Увод у право за испит из предмета 1001 Увод у право 

104 Римско право за испит из предмета 1002 Римско приватно право 

108 Општа правна историја за испит из предмета 1003 Упоредна правна традиција 

109 Национална историја државе 

и права 

за испит из предмета 1005 Српска правна историја 

111 Латински језик за испит из предмета 1008 Латински језик 

  

 

Положени испити из предмети са друге године студија признају се за испите из предмета: 

 
шифра 

предмета 
назив предмета  шифра 

предмета 
назив предмета 

201 Уставно право за испит из предмета 1004 Уставно право  

204 Политичка економија за испит из предмета 2003 Основи економије 

206 Породично право за испит из предмета 2002 Породично право 

210 Наследно право за испит из предмета 2005 Наследно право 

 

Положени испити из предмети са треће године студија признају се за испите из предмета: 

 
шифра 

предмета 
назив предмета  шифра 

предмета 
назив предмета 

301 Облигационо право за испит из предмета 3003 Облигационо право 

302 Управно право за испит из предмета 3006 Управно право 

303 Међународно јавно право за испит из предмета 3004 Међународно јавно право 

304 Кривично процесно право за испит из предмета 3001 Кривично процесно право 

306 Економска политика за испит из предмета 3052 Економска политика 

310 Ауторско право и право 

индустријске својине 

за испит из предмета 3002 Право интелектуалне својине 

311 Криминологија са 

пенологијом 

за испите из предмета 2006 

3081 

Криминологија са  

Право извршења кривичних 

санкција 

312 Криминалистика за испит из предмета 3050 Криминалистика 

320 Посебно управно право за испит из предмета 3076 Посебно управно право 

340 Међународни односи за испит из предмета 4080 Међународни односи  

341 Право међународних за испит из предмета 1007 Увод у право европских 



организација и европско право интеграција  

342 Међународно кривично право за испит из предмета 3054 Међународо кривично право 

350 Социјална политика и право  4082 Социјално право 

370 Правна информатика за испит из предмета 4093 Правна информатика 

(вештина)  

371 Судска психологија за испит из предмета 4076 Судска психологија  

372 Реторика за испит из предмета 3071 Реторика 

377 Аутономно право за испит из предмета 3070 Аутономно право 

 

 

Положени испити из предмети са четврте године студија признају се за испите из предмета: 

 
шифра 

предмета 
назив предмета  шифра 

предмета 
назив предмета 

401 Трговинско право за испит из предмета 4001 Трговинско право 

402 Међународно приватно право за испит из предмета 4005 Међународно приватно право 

403 Грађанско процесно право за испит из предмета 4004 Грађанско процесно право 

405 Радно право за испит из предмета 4002 Радно право 

406 Јавне финансије и 

финансијско право 

за испит из предмета 4003 Пореско право 

410 Правна медицина за испит из предмета 4051 Правна медицина 

411 Право привредних преступа и 

прекршаја 

 4050 Казнена одговорност правних 

лица и прекршајно право 

412 Право осигурања за испит из предмета 4052 Право осигурања 

420 Политички систем за испит из предмета 3056 Политички систем  

421 Политичке и правне теорије за испит из предмета 4057 Политичке и правне теорије 

422 Филозофија права за испит из предмета 4056 Увод у филозофију права 

431 Међународно привредно 

право 

за испит из предмета 4053 Међународно трговинско 

право 

432 Банкарско и берзанско 

пословање 

 4072 

 

Банкарско право 

 

440 Међународно радно право за испит из предмета 4054 Међународно радно право 

441 Људска права за испит из предмета 3055 Људска права са 3 године 

     

452 Судско организационо право  4070 Правосудно организационо 

право  

455 Право заштите човекове 

околине 

за испит из предмета 3085 Еколошко право  

457 Компанијско право за испит из предмета 3005 Компанијско право  

458 Црквено право за испит из предмета 2009 Црквено право  

467 Енглески језик  за испит из предмета 2011 Страни језик правне струке – 

енглески   

468 Француски језик за испит из предмета 2012 Страни језик правне струке – 

француски  

469 Немачки језик за испит из предемета 2013 Страни језик правне струке – 

немачки   

470 Руски језик за испит из предмета 2014 Страни језик правне струке – 

руски  

471 Енглески језик 1 за испит из предмета 2011 Страни језик правне струке – 

енглески   

472 Француски језик 1 за испит из предмета 2012 Страни језик правне струке – 

француски  

473 Немачки језик 1 за испит из предмета 2013 Страни језик правне струке – 

немачки   

474 Руски језик 1 за испит из предмета 2014 Страни језик правне струке – 

руски  

480 Италијански језик за испит из предмета 2015 Страни језик правне струке - 

италијански 

 



 

Члан 3. 

 

 Студенту који је положио испите из предмета Општа социологија (шифра 102) и предмета  

Социологија права (шифра 322)  положени испити се признају за испит из предмета  Основи социологије 

права (шифра 1006). 

Члан 4. 

 Положен испит из предмета  Увод у грађанско право (шифра 110) признаје се за део испита из 

предмета Грађанско право – општи део и Стварно право (шифра 2001). Студент је у обавези да положи 

разлику испита из материје Стварно право. 

 

Члан 5. 

Положен испит из предмета  Кривично право – општи део (шифра 209) признаје се за део испита из 

предмета  Кривично право (шифра 2004). Студент је у обавези да положи разлику испита из материје 

Кривично право –посебни део. 

 

 

Члан 6. 

 

О извршењу ове одлуке стараће се шеф Одсека за наставу и студентска питања. 

 

 

 

  

03-број: ________       ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

_______________                Декан 

Б е о г р а д               
         Професор др Сима Аврамовић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


