
З А П И С Н И К 
  
са VIII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 20. 
маја 2019. године, са почетком у 18,25 часова. 
 

Седницом је председавао председник Наставно-научног већа, проф. др Зоран Мирковић. 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Примање записника са VII седнице 
2. Саопштења 
3. Утврђивање предлога измена Статута Правног факултета Универзитета у Београду 
4. Утврђивање предлога студијског програма - Међународни мастер из опорезивања (International 

Master in Taxation) 
5. Именовање два члана Стручне комисије (члан 5. став 2. Правилника о утврђивању неакадемског 

понашања у изради писаних радова Универзитета у Београду) 
6. Докторске дисертације 
7. Признавање испита на мастер академским студијама - Мастер европских интеграција 
8. Доношење Одлуке поводом уписа на студијске програме мастер академских студија 
9. Текућа питања  
10. Разно. 

 
  Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке. 
 
Ad 3. 

 
ПРЕДЛОГ 

ИЗМЕНА СТАТУТА  
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 
Члан 1. 

 У члану 14. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 
3) доноси финансијски план Факултета, на предлог декана. 

Члан 2. 
 У члану 20. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 
3) ако изгуби достојност за обављање функције декана због правоснажне судске пресуде, односно 
правоснажне одлуке из члана 64. став 5. Закона. 
 

Члан 3. 
 У члану 21. став 1. тачка 4) брише се.  Тачка 5) постаје тачка 4). 

 
Члан 4. 

 У члану 26. став 1. тачка 4) брише се. Тачке 5) до 29) постају тачке 4) до 28). 
 

Члан 5. 
 Члан 53. мења се и гласи: 

Анали Правног факултета у Београду 
 

Члан 53. 
1. Часопис Анали Правног факултета у Београду уређује Редакција.  
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2. Редакцију чине главни и одговорни уредник, један наставник са сваке катедре и два наставника са 
Катедре за грађанско право, по један из њеног грађанскоправног и пословноправног дела. 
3.  Главног и одговорног уредника именује декан, на основу јавног конкурса.  
4.  Главни и одговорни уредник предлаже састав Редакције, на основу предлога катедара, а одлуку о 
именовању доноси декан. 
5.  Декан може именовати заменика главног и одговорног уредника из реда чланова Редакције, на 
предлог главног и одговорног уредника. 

Члан 6. 
 У члану 65. став 1. тачка 2) после речи: 60 ЕСПБ бодова ставља се тачка, а речи иза бришу се. 

 
Члан 7. 

 У члану 67. додају се ставови 7. и 8, који гласе: 
7.  Комисија за упис одлучује о упису студената на другу, трећу и четврту годину студија као 
првостепени орган. 
8. Декан доноси коначну одлуку по жалби студената поводом одлука Комисије за упис. 

 
Члан 8. 

 У члану 70. став 3. на крају става речи: тач. 1. – 3. бришу се. 
 

Члан 9. 
 У члану 74. став 4. мења се и гласи: 
4.  Настава у јесењем семестру почиње 1. октобра и, по правилу, траје дo 10. јануара, уз 
новогодишњи и божићни распуст у трајању од осам дана, а у пролећном семестру почиње, по правилу, 15. 
фебруара, а завршава се 20. маја. 
 

Члан 10. 
 Члан 83. мења се и гласи: 

Испитни рокови 
Члан 83. 

1.  Факултет организује 6 (шест) редовних испитних рокова током школске године и то: јануарски, 
фебруарски, јунски I, јунски II, септембарски I и септембарски II. 
 
2.  Јануарски и фебруарски рок су редовни рокови за полагање испита из предмета који се слушају у 
јесењем семестру, а јунски I и јунски II су редовни рокови за полагање испита из предмета који се слушају 
у пролећном семестру.  
 
3.  У јунском I, јунском II, септембарском I и септембарском II року могу се полагати они испити за 
које је студент стекао право да их полаже.  
 
4. Јануарски испитни рок траје, по правилу, од 11. до 25. јануара, а фебруарски, по правилу, од 5. до 
15. фебруара. Јунски I испитни рок траје, по правилу, од  21. маја до 15. јуна, а јунски II од 21. до 30. јуна. 
Први септембарски испитни рок траје, по правилу, од 25. августа до 10. септембра, а други септембарски 
испитни рок траје, по правилу, од 16. до 25. септембра.  
 
5. Календар испита објављује се почетком сваке године и саставни је део плана извођења наставе. 
 
6. Студент прве године студија добија испитни распоред за јануарски испитни рок, по правилу, до 1. 
октобра. 

Члан 11. 
 У члану 145. додаје се став 7, који гласи: 
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7. У школској 2019/20. години изузетно ће се одржати априлски испитни рок у трајању од 7 дана без 
прекида наставе. 
 

Члан 12. 
 Измене Статута ступају на снагу по добијању сагласности Универзитета, осмог дана од дана 
објављивања на огласној табли и сајту Факултета. 
 
Ad 4. 
 
  

ОДЛУКA 
   О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА 

                   СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
 

МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ОПОРЕЗИВАЊА 
(INTERNATIONAL MASTER IN TAXATION) 

 I Утврђује се Предлог студијског програма мастер академских студија -Mеђународни мастер 
из опорезивања (International Master in Taxation), који заједнички успостављају и изводе Правни 
факултет Универзитета у Београду и Економски факултет Универзитета у Београду, за стицање 
заједничке дипломе. 

 
II Студијски програм из тачке I чини саставни део ове одлуке. 
 
III Одлуку доставити Већу групација друштвено-хуманистичких наука и Сенату Универзитета у 

Београду, ради усвајања и доношења одлуке.    
 

 
 
Седница је закључена у 19,20 часова.  

 
 
 
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА         ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА   
              
 
Биљана Живановић Ступар           Проф. др Зоран Мирковић 
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