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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА ВИСОКОШКОЛСКЕ 
ЈЕДИНИЦЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА НИШ У МЕДВЕЂИ  

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 
 

1. Опште одредбе 
 

Финансијски план функционисања високошколске јединице Правног факултета 
у Нишу у Медвеђи заснива се на:  

 

а) Обавештењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја број            
612-00-747/1/2015-06 од 08.06.2015. године (заведен на Факултету дана 12.06.2015. 
године под бројем 01-1180) да се неће уписивати прва година основних академских 
студија у Високошколској јединици у Медвеђи школске 2015/2016 године, што је 
уважено и за школску 2016/2017.,  као и за школску 2017/2018. годину. 

 

б) Наставу ће изводити наставници и сарадници Факултета са 40 % фонда часова 
утврђеним актима Факултета. 

 

в) Од понуђеног списка изборних предмета са студијског програма студенти су 
се определили да слушају два предмета. 

 

Списак изборних предмета на четвртој години студија 
1. Савремене демократије 
2. Права личности 
3. Право накнаде неимовинске штете 
4. Право и пракса медитације 
5. Арбитражно право 
6. Међународно породично право 
7. Пенологија 
8. Криминалистика 
9. Прекршајно право 
10. Буџетско право 
11. Економска анализа права 
12. Право потрошача 
13. Право спољне трговине 
14. Интелектуално стваралаштво у информатичком друштву 
15. Дисциплинско право 
16. Уставно судство 
17. Право локалне самоуправе 
18. Право Међународне организације рада 
19. Енглески језик струке 2 
20. Наука о управљању са правном информатиком 
21. Клиничко правничко образовање 
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2. Трошкови наставе  
 
 

Приликом утврђивања трошкова наставе пошло се од наставног плана 
студијског програма који је предложен за реализацију и то: 

 

      Табела бр. 1: Фонд часова за IV годину основних академских студија према наставном плану 

Р. 
бр. 

Предмет 
Фонд часова недељно 

(предавања, вежбе, 
консултације) 

Број 
недеља 

Свега 

Предавања   Вежбе 
Консулта

ције 
1. Грађанско процесно право 6+1+2 15 90 15 30 
2. Трговинско право 6+1+2 15 90 15 30 
3. Право интелектуалне својине 4+1+2 15 60 15 30 
4. Основи права европске уније 2+1+2 15 30 15 30 
5. Међународно приватно право 4+1+2 15 60 15 30 
6. Међународно трговинско право 4+1+2 15 60 15 30 
7. Изборни предмет  3+1+2 15 45 15 30 
8. Изборни предмет  3+1+2 15 45 15 30 
 УКУПНО: 480 120 240 

 
Потом је уважена чињеница да ће настава бити одржана са 40% фонда часова 

предавања и вежби у 6 радних недеља по семестру, а сваки одлазак наставника 
подразумева држање 6,4,3 односно 2 часа предавања, односно долазак сарадника који 
ће одржати 1 час вежби, уз 2 часа консултације које ће обављати и наставници и 
сарадници.  

На основу наведеног формирана је табела за обрачун како следи: 
 
 

Табела бр. 2: Број часова који ће бити одржани у школској 2017/2018 - ој години 

Р. 
бр. 

Предмет 
Фонд часова недељно 

(предавања, вежбе, 
консултације) 

Број 
недеља 

Свега 

Предавања   Вежбе 
Консулта

ције 
1. Грађанско процесно право 6+1+2 6 36 6 12 
2. Трговинско право 6+1+2 6 36 6 12 
3. Право интелектуалне својине 4+1+2 6 24 6 12 
4. Основи права европске уније 2+1+2 6 12 6 12 
5. Међународно приватно право 4+1+2 6 24 6 12 
6. Међународно трговинско право 4+1+2 6 24 6 12 
7. Изборни предмет  3+1+2 6 18 6 12 
8. Изборни предмет  3+1+2 6 18 6 12 
 УКУПНО: 192 48 96 

 
 

С обзиром да се накнада за одржану наставу исплаћује кроз плату наставника и 
сарадника, као полазна цена часа предавања коришћена је важећа основица за обрачун 
плата у јавним службама и државним органима која се примењује за високо 
образовање, а која у моменту израде финансијског плана износи 2.488,05 динара нето. 
Иста је затим увећана за порезе и доприносе на терет радника и тако се дошло до бруто 
цене часа предавања у износу од 3.549,28 динара. Да би се дошло до укупног трошка  за 
час одржаног предавања, на бруто цену часа обрачунати су доприноси који се плаћају 
на терет послодавца, тако да бруто цена II часа предавања износи 4.184,60 динара. С 
обзиром да ће рад наставника у јединици у Медвеђи излазити из оквира просечног 
оптерећења, а имајући у виду услове рада и удаљеност, цена часа предавања увећана је 
за 30%, тако да је за обрачун трошкова коришћена коначна цена у износу од 3.234,46 
динара нето, односно 5.439,98 динара бруто. 
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За обрачун цене часа вежби прво је утврђен однос коефицијента за обрачун 
плате између асистента магистра и редовног професора, који су прописани Уредбом о 
нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које 
се финансирају из буџета. Вредност коефицијента утврђен на претходни начин износи 
0,668102 (20,17:30,19=0,668102). Наведеним коефицијентом множена је коначна цена 
часа предавања и на тај начин се дошло до коначне цене часа вежби у износу 2.160,95 
динара нето, односно 3.634,46 динара бруто II. 

Обрачун трошкова консултације одређен је на тај начин што је као цена за један 
одржани час консултације узимана половина вредности часа вежби, што износи 
1.080,47 нето односно 1.817,23 бруто II. 

Множењем броја часова наставе са коначним бруто II ценама часова предавања, 
вежби и консултација, дошло се укупних трошкова наставе како следи у табели: 

 
 

Табела бр. 3: Обрачун трошкова одржавања наставе на IV години студија 

Р.бр. Активност Број часова 
Цена по 
часу 

Износ 

1. Предавања 192 5.439,98 1.044.476,16 
2. Вежбе 48 3.634,46 174.454,08 
3. Консултације 96 1.817,23 174.454,08 
 УКУПНИ ТРОШКОВИ НАСТАВЕ (1-3) 1.393.384,32

 
 

3.  Трошкови путовања 
 Трошкови путовања обухватају трошкове дневнице утврђене актима Факултета 
у износу од 1.700,00 динара. 
 Калкулација трошкова путовања за одржавање наставе узима у обзир број 
предмета и број седмица активне наставе, под претпоставком да један одлазак 
подразумева држање и предавања и вежби, тј. наставник и асистент заједно путују, што 
значи да сваки одлазак подразумева исплату дневница за две особе. Како по наставном 
плану има 8 предмета који ће се реализовати у шест радних недеља, укупан број 
дневница које треба исплатити је 96  (8*6*2). 
 Калкулација трошкова путовања за испите узима у обзир број предмета и број 
испитних рокова у школској 2017/2018. години, под претпоставком да испит одржава 
наставник без присуства сарадника. Како по наставном плану има 8 предмета а да ће 
бити пет испитних рокова са једним одласком, укупан број дневница које треба 
исплатити је 40 (8*5*1). 
  
 

Табела бр. 4: Обрачун трошкова путовања на IV години студија 

Р.бр. Елемент 
Број 

дневница 
Износ 

дневнице 

Укупан 
износ 

дневница 
1. Трошкови дневница за наставу 96 1.700,00 163.200,00 
2. Трошкови дневница за испите 40 1.700,00 68.000,00 
 УКУПНИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 231.200,00 

 
4. Трошкови организације и координације наставе и наставног процеса 

износе 154.955,00 динара. 
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5.  Остали трошкови: 
 У остале трошкове укључени су трошкови за обављање административно 
техничких и обрачунских послова, техничке подршке, техничке обраде података, 
трошкови материјала и сл. Укупан износ осталих трошкова предвиђен је у износу од 
470.460,68 динара.  
 
 НАПОМЕНА: Трошкови које не сноси Правни факултет нису обухваћеним 
планом. Ту спадају трошкови заједничког административног радника, трошкови 
превођена и трошкови превоза. 
  

 
УКУПНИ ТРОШКОВИ ОДЕЉЕЊА У МЕДВЕЂИ 

 
Укупни трошкови Одељења у Медвеђи обухватају трошкове организације и 

одржавања наставе, трошкове путовања наставника и сарадника, административне и 
остале трошкове.  
 

Табела бр. 5: Спецификација укупних трошкова за школску 2017/2018 годину             

Р .бр. Елементи 
Износ у 
динарима 

1. Трошкови наставе 1.393.384,32 
2. Трошкови путовања 231.200,00 
3. Трошкови организације и координације наставног 

процеса 
154.955,00 

4. Остали трошкови 470.460,68 
 УКУПНИ ТРОШКОВИ РАДА ОДЕЉЕЊА У 

МЕДВЕЂИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ (1-4) 2.250.000,00 

 
 
 
 
                          
 
 
                
   


