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Обавештење 
о условљености полагања испита и уписа предмета 

 
 

Одлукама Наставно-научног већа, број 1677/21 до 1677/36, од 08.07.2021. 
године утврђени су следећи услови за полагање испита из појединих предмета 
на студијским програмима основних академских студија права из 2008, 2011, 
2013. и 2020. године: 

 
- Испит из предмета Управно право не може се пријавити и полагати без 
положеног испита из предмета Увод у право и Уставно право; 
 

- Испит из предмета Међународно јавно право не може се пријавити и 
полагати без положеног испита из предмета Увод у право и Уставно право; 

 
- Испит из предмета Облигационо право не може се пријавити и полагати без 
положеног испита из предмета Увод у грађанско право и Стварно право; 
 

- Испит из предмета Наследно право не може се пријавити и полагати без 
положеног испита из предмета Увод у грађанско право и Стварно право; 
 

- Испит из предмета Кривично процесно право не може се пријавити и 
полагати без положеног испита из предмета Кривично право;  
 

- Испит из предмета Међународно хуманитарно право не може се пријавити и 
полагати без положеног испита из предмета Међународно јавно право;  

 
- Испит из предмета Философија права не може се пријавити и полагати без 
положеног испита из предмета Увод у право; 

 
- Испит из предмета Политички систем не може се пријавити и полагати без 
положеног испита из предмета Увод у право; 
 

- Испит из предмета Трговинско право не може се пријавити и полагати без 
положеног испита из предмета Облигационо право; 
 

- Испит из предмета Грађанско процесно право не може се пријавити и 
полагати без положеног испита из предмета Облигационо право;  
 

- Испит из предмета Међународно приватно право не може се пријавити и 
полагати без положеног испита из предмета Породично право; 
 



 2

- Испит из предмета Право интелектуалне својине не може се пријавити и 
полагати без положеног испита из предмета Увод у грађанско и Стварно 
право и Облигационо право; 
 

- Испит из предмета Међународно породично право не може се пријавити и 
полагати без положеног испита из предмета Породично право, Међународно 
приватно право и положеног страног језика (енглески, француски или 
немачки); 

 
- Испит из предмета Интелектуално стваралаштво у информатичком друштву  
  не може се пријавити и полагати без положеног испита из предмета Увод у 
  грађанско право и Стварно право и Облигационо право;   
   
-Испит из предмета Енглески језик правне струке 1 не може се полагати без  
 положеног испита из предмета Енглески језик (2. семестар);  
 
 -Испит из предмета Енглески језик правне струке 2 не може се пријавити и   
  полагати без положеног испита Енглески језик правне струке 1 (6. семестар). 
 

Уколико се према неком од наведених студијских програма предмети 
налазе на истој години студија, условљеност полагања испита се не примењује. 

 
 


