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ЗАЈЕДНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ 

I. УВОД 

Полазећи од циљева оснивања, најпре Факултета за пословно право у Београду, 

а потом Правног факултета Универзитета Унион у Београду, онако како су ти циљеви 

формулисани у Елаборату о оправданости оснивања ове институције, а нарочито од 

следећих констатација и циљева:  

1. У време оснивања Факултета, поред државних универзитета, у Србији 

постојао је један приватни универзитет. Право се у то време (2001. године) 

изучавало на пет државних правних факултета а ни на једном приватном. 

2. Студије на правним факултетима данас се карактеришу: 

а) преовлађујућим старомодним облицима наставе у којима су преовлађивала а 

и још преовлађују преовлађују предавања еx цатхедра са изузетно великим бројем 

студената; 

б) спорим прилагођавањем тадашњих студијских програма, савременим 

правним потребама и дисциплинама; 

в) непостојањем правној пракси прилагођене специјализације; 

г) хијерархијским персоналним односима на катедрама и предметима. 

д) повећањем броја правних факултета, као и броја одељења која отварају 

како државни, тако и приватни факултети по градовима у Србији, без акредитације 

и дозволе, чиме је појачана конкуренција, а смањен квалитет студија. Због тога је 

смањен број студената који конкуришу за упис на правним факултетима, а факулети 

се надмећу, не квалитетом знања које нуде студентима, већ лакоћом студирања. 

Државни правни факултети, по правилу, уписују већи број студената у статусу 

самофинансирајућих од оних чије је школовање финансирано из буџета РС. Због тога, 

у борби за што више самофинансирајућих студаната не презају од поступака који се 

уобичајено квалификују као нелојална конкуренција. За разлику од већине 

конкурентских правних факултета, Правни факултет Универзитета Унион се није 

борио за што више студената, већ за умерен број са којим се може квалитетно 

радити по стандардима Болоњске декларације, које је, из угла броја студената и 

рада у групама, овај факултет примењивао и пре важећих болоњских стандарда. 

3) Правни факултет Универзитета Унион у у Београду већ од самог свог 

почетка рада разликује  се од других већ раније постојећих правних факултета по 

томе што би – осим правних знања која се на њима могу стећи – студентима 

посредовао сва потребна знања из области пословног, правосудног и 

административног права, као носећих правних одбласти за савремени степен развоја 

друштвених и правних односа у Републици Србији.  
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На овом факултету се концентрисано изучавају дисциплине пословног права, 

права ЕУ, људских права, примењеног аминистративног и правосудног права. 

Факултет је таквим концентрисаним образовним профилом већ попунио осетну 

празнину, изазвану поимањем права више као теоријског нормативног модела, него 

практично примењивог правног система, оспособљавајући правнике за квалитетно 

обављање правних активности на наведеним подручјима. То се постизало и постиже 

на три начина: (а) У оквиру оних предмета, који под истим називом постоје на 

другим већ основаних правним факултетима, на Факултету  тежиште је стављено 

на пословни, правосудни и административно-правни аспект, са подвлачењем значаја 

и утицаја ефеката примењноег права ЕУ у окружењу, практичним поучавањем о 

значају људских права не само као теоријског модела, већ и као скупа правних 

института који битно утичу на примењивост права у свакодневом животу, 

развијањем, нарочито у процесним правним дисциплинама, сазнања о стварном и 

правном значају права грађанина на поштено и непристрасно суђење. (б) Сваки 

наставни предмет који је важан за оспособљавање правника за делатност у 

пословном, правосудном и административно-правном домену има на Факултету 

статус за све студенте обавезног предмета, какав статус нема на бројним, већ 

основаним правним факултетима. (в) Студенти изучавају предмете, релевантне за 

правну активност у пословном, правосудном и адми нистративно-правнопм домену, 

са обавезним и то искључиво практичним вежбама који представљају битну допуну 

предавањима, а не само обичан репетиторијум, што се, иначе, готово рдовно догађа 

на већини друштвених универзитетских дисциплина.  

Од школске 2014/15. Факултет планира да отпочне реализацију студијског 

програма на енглеском језику, под условом да за то добије акредитацију. На 

Факултету ради већи број наставника који су се школовали у иностранству и 

поседују знања, како у погледу одређених правних дисциплина, тако и у погледу језика 

да могу да изводе наставу на енглеском језику. 

4) Факултет је био, а и данас је конципиран тако тако да обавља следеће 

основне делатности: 

а) Наставу (предавања, вежбе, симулације и семинаре) на основним 

академским студијама које трају четири године. 

б) Наставу (предавања, комнсултације и семинаре) на мастер и докторским 

постдипломским академским студијама. 

в) Правни консалтинг, тј. Правна клиника (израда правних аката, давање 

стручних мишљења, припрема аката за судске и управне поступке). 

5) Правни факултет Универзитета Унион нема амбицију нити планове да 

повећа постојећи број студената, заснован на базичној премиси од броју од 150 

првоуписаних студената на првој години основних академских студија, јер тежи 

интензивном, квалитетном студирању, које омогућава конституисање 

професионалне елите, не у економском смислу, нити у смислу других видова и извора 

друштвене моћи, већ само у професионалном  погледу. 
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САВЕТ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН,  

НА СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ  23. маја 2008. године, ДОНЕО ЈЕ: 

1) ДУГОРОЧНИ ПЛАН РАДА (2008 – 2018),  

А НА СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 09.10.2013. године ДОНЕО ЈЕ:  

2) КРАТКОРОЧНИ  ПЛАН РАДА (2013-2014), и 

3) СРЕДЊЕРОЧНИ ПЛАН РАДА (2013 – 2018)  

 

II. ЗАЈЕДНИЧКИ ЦИЉЕВИ И НАДЛЕЖНОСТ ЗА ЊИХОВУ 

РЕАЛИЗАЦИЈУ СА ОРИЈЕНТАЦИОНИМ РОКОВИМА 

ИСПУЊЕЊА 

 С обзиром да овај План рада Правног факултета Универзитета Унион има  

елементе који ће се остваривати  у различитим временским оквирима (једна година, 

пет година и десет година), на овом месту се утврђују следећи општи циљеви: 

1. Потпуно савлађивање концепта универзитетског образовања по законским  и 

подзаконским правилима Републике Србије, заснованим на важећем Закону о 

високом образовању.  

 

1.1. Конкретнији циљеви у настави:  

- прилагођавање постојећих студијских програма и curriculumа како законским 

правилима и стандардима Националног савета и акредитационог тела, тако и 

савременим тековинама правне науке и праксе у Србији, државама Западног Балкана и 

државама ЕУ, уз поступно увођење нових научних, и стручних садржаја, као и 

увођење правничких вештина, уз истовремено развијање програма који се односе на 

етичке принципе правничке професије;  

 

- кадровски развој Факултета, са посебним акцентом на правној обуци наставног и 

научног подмлатка, при чему основ кадровских потенцијала треба да буде усмерен 

тако да се развија из постојећег наставничког корпуса, уз избор најбољих сарадника у 

настави, на основу евалуације студената, старијих наставника и шире правничке 

јавности; 

- потпуна примена новог, „Болоњског“ приступа оцењивању студената, уз јачање 

уважавања предиспитних обавеза студената, уважавање резултата свих облика 

студентске праксе који се већ негују, уз проширење како броја студената који 

обављају праксу, тако и нових облика практичне обуке; 

- примена евалуационих закључака студената на поступак избора или унапређења 

наставника на Факултету; 

- појачање практичне обуке, нарочито у правосудној, пословној и административно-

правној области; 

- проширење броја учешћа студената Правног факултета Универзитета Унион на 

међународним и националним такмичењима: до данас студенти овог Факултета су 
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учествовали на: а) два међународна такмичења – Jussup Moot Court и такмичењу у 

симулацији суђења пред Европским судом за људска права, као и на једном 

националном такмичењу. На такмичењу Jussup Moot Court једном су освојили друго 

место на националном нивоу, а два пута прво место и квалификовали се, а такође и 

суделовали на светским такмичењима у Вашингтону (2007. и 2008. године); На 

такмичењу 2008. године заузели су десето место на свету у категорији писмених 

поднесака. На такмичењу у симулацији суђења пред Европским судом за људска 

права, на коме су учествовали 2008. године, заузели су друго место у укупном 

пласману међу представницима Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Хрватске, а 

прво место у категорији писаних поднесака. б) на такмичењима у говорништву на 

националном нивоу. У наредном планском периоду планира се поновно учешће на 

овим и сличним таквичењима.  

- сарадња са организацијом Млади правници Србије, ради подстицања интереса 

студената за практичну обуку; 

- развијање Правне клинике – од посебног метода обуке студената у реално правно 

саветовалиште, под надзором наставника који, поред академских квалификација, 

имају положен и правосудни испит. До сада су формиране и радиле су Правна 

клиника за породично право и Правна клиника за радно право; 

- правна припрема за ступање Србије у ЕУ, а у том оквиру, усавршавање постојећег 

curriculuma  наставног предмета Право ЕУ, укључивање у наставу гостујућих 

професора који се баве овом врстом обуке студената и развијање сарадње са 

иностраним универзитетима и центрима; 

- проширење сарадње са одговарајућим програмима ЕУ; у овом моменту један 

студијски програм на мастер-нивоу, под називом „Права детета“ се одвија као 

ТЕМПУС-ов програм; заједно са још два факултета са Универзитета Мегатренд и 

Сингидумум, Правни факултет Универзитета Унион је конкурисао у оквиру ТЕМПУС 

програма у области јавне администрације, као и развијања студијског програма 

докторских студија Права ЕУ; циљ је укључење што већег броја студијских програма 

у програме које у области образовања финансирају ЕУ и друге институције; 

- повећање броја страних језика који се нуде на Факултету; у овом тренутку на 

Факултету се уче три страна језика: енглески, немачки и италијански; На основу 

високо квалтетне наставе немачкој језика, као и захваљујући дуготрајној сарадњи са 

GIZ (Geselschaft für Internationale Zusammenarbeit), 2008. године је основан и отпочео 

са радом Центар за немачке студије; крајем шкоске године, отворен је његов рад 

заједничким семинарем Уставно судство Немачке и Србије, на коме су уводна 

предавања одржале Mag. Julia Enzweiler и председница Уставног суда Србије др Боса 

Ненадић; У наредном периоду треба радини на интензивирању рада овог центра, у 

складу са могућностима. 

- усавршавање и продубљивање знања из области правне информатике; од 

школске 2004/05 године одржава се, у сарадњи са предузећем „Параграф“ редовна 

обука студената о коришћењу правне базе нормативних, практичних и другиј једница 

у оквиру „Параграфа“, а новим студијским програмом основних академских студија, 

од школске 2008/09 године, уведен је наставни предмет Правна информатика, са 

циљем да се обуче студенти о основни информатичким знаниима, као и  да користе 

све, у Србији постојеће, правне информатичке базе података. 
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1.2. Носиоци задатака који проистичу из циљева у тач. 1.1.: 

 

- Наставно-научно веће Факултета и наставници и сарадници у настави појединачно; 

радна тела Факултета: Комисија за оцену квалитета, Правна клиника и њено 

руководство, Центар за немачке студије; а посебно за такмичења наставници 

Међународног јавног права, Међународног кривичног права, Реторике, наставници 

Правне информатике и Права информационих тенологија, наставници и сарадници 

Међународног приватног права, наставник задужен за life-long learning; 

- свакодневна контрола: декан и продекани Факултета; 

- општа контрола: Савет Факултета и Сенат Универзитета Унион.  

 

2. Побољшање ефикасности административне структуре на Факултету, 

унапређење ефикасности у сарадњи са администрацијом Универзитета Унион и 

факултета у његовом саставу, унапређење сервиса које Факултет и Универзитет 

пружају студентима. 

  

 2.1. Конкретнији циљеви у администрацији: 

 

- развијање и примена система контроле присуства и учешћа студената у настави; 

у дугорочном погледу планира се увођење идентификационог механизма присуства 

студената облицима наставе путем тактилне идентификације; у међувремену, 

развијаће се и поједностављивати примена постојећих идентификационих мера путем 

контроле студентских легитимација које се издају сваком уписаном студенту и путем 

непосредне провере;  

- обезбеђење једнаког приступа и поштеног третмана студената на испитима и 

другим облицима провере знања; студенти не пријављују испите, већ се по 

аутоматизму налазе на списковима за полагање. Обезбеђен је и систем за ометање 

недозвољених електронских и радиоталасних апарата приликом полагања испита и 

других облика провере знања. Факултет ће париодично осавремењивати ове ситеме у 

складу са потребама; 

- постизање оптималног степена доступности декана, продекана, наставника и 

студенстке службе свакодневном приступу студента;  иако је доступност наведених 

лица и служби високо оцењена у евалуационим документима од стране наших 

студената, као и љубазно опхођење, и иако равноправни третман студената у 

свакодневним комуникацијама на свим облицима наставе и на испитима, представљају 

једну од битних карактеристика Факултета, још има простора за побољшање и 

унапређивање, нарочито у области e-mail контаката;  

- пребацивање свих постојећих евиденција студената и испуњавања обавеза као 

факултетских сервиса и администрације, тако и студентских,  за које законом или 

другим актом није предвиђена обавезна писана форма, у електронски облик, је у 

претходном периоду већ извршено. У наредном периоду требало би радити на 

поболшању софтвера и његовом осавремењивању и уклапању у савремене оперативне 
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системе и софрверско окружење. Ово представља средњерочан и дугорочан задатак 

Факултета; 

- побољшавање информисаности студената, наставника и администрације о 

битним догађајима факултетског, а нарочито универзитетског живота и рада, 

путем правовременог објављивања свих релевантних аката као и промена било на 

интернет страни факултета, било у виду писаних информатора, било оснивањем 

интерактивних сајтова за поједина подручја и правне дисциплине; иако сви од 

описаних механизама већ постоје, средњорочан и дугорочан задатак јесте њихово 

унапређивање, поједностављивање и појачана интерактивност; 

- активније учешће Правног факултета Универзитета Унион на интернет 

страници и у осталим информационим публикацијама Универзитета Унион; 

- организовање обуке студената, наставника и администрације за примену новог 

законодавства о високом образовању и „Болоњског процеса“; обука у наведеној 

области која је већ организована на Факултету; у оквиру life-long learning програма, ће 

се у краткорочном и средњерочном смислу интензивирати и обогатити. 

 

2.2.Носиоци задатака који проистичу из циљева у тач.2.1.: 

 

- декан и продекани Факултета, Секретар Факултета, Студентска служба, руководилац 

life-long learning  програма, информатички администратор, администатор интернет 

странице факултета; 

- свакодневна контрола: декан Факултета, секретар Факултета, шеф Студентске службе;  

- општа контрола: Наставно-научно веће, Сенат Универзитета, ректор Универзитета. 

 

3. Развој научно-истраживачког рада на Факултету у складу са развојем правне 

науке у региону, у државама ЕУ, као и у ваневропским водећим правним 

системима, као и међународноправним поретком, као и у складу са правосудним, 

пословно-правним и административноправним потребама Републике Србије, као 

и потребама тзв. цивилног друштва у Србији и усавршавање механизама 

преношења стечених знања у публикације и њихове обраде са студентима. 

 

3.1. Конкретнији циљеви у научно-истраживачком раду: 

 

- усавршавање кадрова за научноистраживачки рад, уз могућности одобравања 

плаћеног одсуства у трајању до једне године ради стручног и научног усавршавања у 

иностранству или у земљи; Факултет је до сада одобравао плаћено и неплаћено 

одстуство за студијске боравке у иностранству до једне године, у складу са законом; 

- подстицање младих и надарених за научно-истраживачки рад, у складу са 

програмом развоја научно-истраживачког подмлатка Факултета; Факултет је 

предвидео и реализовао средства за студијске боравке младих научних радника у 
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иностранству. У средњерочном преиоду тај број ће се и даље повећати на два, а у 

дугорочном, на три студента  годишње, из сопствених средстава Факултета.  

- факултет је акредитован као научно-истраживачка установа;  Одлуком Одбора за 

акредитацију научноистраживачких организација бр. 021-01-17/77 од 05.06.2013. 

године овај факултет је акредитован као научно-истраживачка установа. У наредном 

периоду, факултет ће предузети све што је потребно са циљем да испуни услове за 

добијање ове акредитације и у наредном периоду, по истеку важења актуелне 

акредитације; 

- подстицање и развој теоријског рада нарочито у домену приватног права, с 

обзиром на високе компетенције наставника – На Факултету је ангажован један 

доктор honoris causa иностраног универзитета, у области правних наука  од укупно 

три у Србији и који је једини који је у активном статусу, тј, једини који није у пензији; 

- подстицање и развој теоријског рада нарочито у домену теорије права и људских 

права, с обзиром на високе компетенције наставника - На Факултету је ангажован 

један наставник, који је једини из Србије, судија Европског суда за људска права са 

седиштем у Стразбуру;  

- сарадња са универзитетима и факултетима у иностранству; иако је ова сарадња од 

самог почетка рада Факулчтета, веома интензивна, има простора за њено побољшање. 

До сада је сарадња остваривама, у већини случајева, са правним факултетима 

немачког говорног подручја. У средњерочном и дугорочном погледу, предвиђа се 

сарадња са високошколским институцијама Велике Британије, Ирске и Италије. 

Сарадња је фокусирана, или ће бити фокусирана, на следећа правна подручја: 

приватно право, теорија права и људска права, уставно и управно право, право ЕУ, а 

односи се и односиће се на: развијање curriculuma пре свега на мастер, 

специјалистичким и докторским студијама, издавање заједничких двојезичких (или 

вишејезичких) публикација; 

- сарадња са универзитетима и факултетима у Србији;  Правни факултет је 

природно упућен на сарадњу са осталим факултетима у оквиру Универзитета Унион. 

Међутим, постоји и планира се и сарадња са факултетима у саставу других 

универзитета. Правни факултет, као и Универзитет Унион су већ, за потребе учешћа у 

ТЕМПУС програму, формирали конзорцијуме са универзитетима Мегатренд и 

Сингидунум, и факултетима: Правни факултет Универзитета Унион, Факултет за 

администрацију Универзитета Мегатранд и Факултет за финансије, економију и 

администрецију (ФЕФА) Универзитета Сингидунум. Правни факултет Универзитета 

Унион и ФЕФА већ имају плодну сарадњу из области Европских интеграција и 

Европског права. Сарадња са државним правним факултетима за сада није остварена, 

изузев спорадично и преко персоналних веза, јер ти факултети углавном нису 

расположени за сарадњу са приватним високошколским институцијама;   

- сарадња и развој стручног и научног рада са институцијама цивилног друштва и 

научним установама које нису у саставу високог школства; Правни факултет 

Универзитета Унион је један од ретких који има изузетно развијене облике сарадње са 

невладиним организацијама, пре свега са једном од правних невладиниг организација, 

Центром за унапређивање правних студија (ЦУПС), чији су чланови и бројни 

наставници Факултета. Један од основних резултата те сарадње јесте низ модела 

закона, од којих су неки већ постали важеће законодавство Сдрбије, а други су 

послужили као пример на који се важећи закони Србије угледају, или служе као основ 

за доношење закона чија је израда у току. Та сарадња ће се наставити истим 

интензитетом који се обострано оцењује као оптималан, у кратком, средњорочном и 

дугрочном периоду. Поред ЦУПС, Факултет има дуготрајне облике сарадње са 

Фондом за отворено друштво Србије, Београдским центром за људска права, 
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Београдским фондом за политичку изузетност, НАЛЕД-ом, Удружењем за право ЕУ 

Србије, Удружењем за међународно приватно право Србије. Са наведеним 

иституцијама Факултет планира даљу и интензивнију сарадњу. Сарадња са 

Институтом за упорено право у Београду, са којим је закључен уговор о дугорочној 

сарадњи, се заснива на кадровским основама, с обзиром на то да један број научних 

радника тог Института учествује у извођењу наставе, као сарадници у настави, у 

издавању заједничких научних и стручних публикација и у заједничком организовању 

семинара, извођењу пројеката и сл.; планира се одржавање сарадње у току, на кратки, 

средњи и дуги рок; 

 

3.2. Носиоци задатака који проистичу из циљева у тач. 3.1.  

 

- декан и продекан Факултета за научни рад; Веће постдипломских студија Факултета, 

Наставно-научно веће, Издавачки савет Факултета, Библиотека и Библиотечки одбор, 

наставници и сарадници појединачно, студенти мастер и докторских студија; 

- свакодневна контрола: декан Факултета, продекан за научни рад Факултета, мешовита 

тела Факултета и институција са којима Факултет сарађује, у зависности од 

закљученог уговора, односно пројекта који је одобрен и који се остварује; 

- општа контрола: Наставно-научно веће Факултета, Сенат Универзитета. 

 

4.Унапређивање укупног студентског живота на Факултету, етичко образовање 

и усавршавање студента и професије правник, побољшање ефикасности обавезних 

и факултативних облика организовања студената, додела награда и других 

подстицајних и стимулативних погодности најбољим студентима, ваннаставни 

факултетки живот студената. 

 

4.1. Конкретнији циљеви у области унапређења студентског организовања,. 

стандарда и укупног студентског живота 

 

- на Факултету делују Студентски парламент, студент-продекан, студенти су 

укључени у рад Студентског парламента Универзитета Унион; Поред ових 

обавезних форми на Факултету делују и други институционални и 

ванинституционални облици организовања, као ЕЛСА (Европско удружење студената 

права), спортски клубови, негује се уметнички рад студената и објављују се резултати 

уметничког рада, организују се добротворне акције студената и наставника. У 

краткорочном периоду предвиђа се повећање институционализованих облика 

деловања студената, тј. озваничење спортских клубова и уметничких радионица. У 

средњерочном погледу, поред постојећег добротворног рада у виду сарадње са 

Центром за лица са посебним потребама у Сремчици, планирају се развијени облици 

добротворног, али и доборовољног рада студената, не само у хуманитарној, већ и у 
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стручној правној области (центри за социјални рад, казнено-поправне институције и 

сл.); 

- студенти су укључени у међународна и домаћа такмичења уп. ближе тач. 1.1., 

алинеја 6. одељка II овог Плана, као и планове за проширење и унапређивање учешћа; 

-  у складу са Статутом и другим општим актима Факултета, Факултет додељује 

једну стипендију победнику средњошколског такмичења у говорништву. У плану је да 

Факултет додели једну стипендију једном студенту докторских студија који је 

инвалид. У средњерочном периоду Факултет планира да додели две стипендије, а у 

дугорочном три стипендије на основу јавног конкурса. Од школске 2013/2014. 

Факултет додељује и 10 стипендија које значе потпуно ослобођење од обавезе 

плаћања школарине за студенте који су средњу школу завршили са просеком 5,00. 

При Факултету је формирана фондација „Тихомир Тривунац“ која додељује један број 

стипендија студентима виших година студија.; 

- Савет Факултета и предузеће „Параграф“ додељују годишњу награду најбољем 

студенту основних академских студија - Награда се састоји из повеље и лап-топ 

рачунара са правном базом података „Параграф“. У току наредне две године 

установиће се награда за најбољи мастер рад, а у пет година и за најбољу докторску 

дисертацију одбрањену на Факултету; 

- на Факултету делује Фондација Марко Миловић у успомену на погинулог 

студента Факултета, коју су заједнички основали његови родитељи и факултет; 
једном годишње, на дан рођења Марка Миловића, награда се додељује за најбољи 

темат из области Саобраћајног права и састоји се из повеље и новчане награде; 

Планира се дугорочно једногодишње додељивање наведене награде; 

- једну стипендију додељује Осигуравајуће друштво „Миленијум“; Факултет 

предвиђа значано интензивирање сарадње са привредним друштвима и локалним 

заједницама ради повећања броја стипендија; 

- 2008. године основан је Алумни Правног факултета Универзитета Унион, на чијем 

челу се налази најбољи дипломирани студент из прве генерације дипломираних 

правника овог Факултета; очекује се да Алумни делује дугорочно, да развије свој рад и 

да помогне новим генерацијама студената нарочито у професионалној оријентацији и 

запошљавању; 

- од 2007. године делује центар за професионалну оријентацију и запошљавање; 

делимично о захваљујући раду овог Центра, дипломирани студенти Факултета су 

запослени у адвокатским канцеларијама, у судовима и јавним тужилаштвима, у 

јединицама локалне самоуправе, у државним органима, као и у привредним 

друштвима. На краткорочном нивоу планира се  професионализација Центра, тј. 

ангажовање професионалног радника. У средњерочном периоду, ће се радити на 

закључивању већег броја уговора о сарадњи и запошљавању студената Факултета са 

великим адвокатским канцеларијама, судовима, јединицама локалне самоуправе и 

привредним друштвима, а у дугом року, проширење тих споразума; 

- од 2005. године, студенти Факултета учествују на „Правнијади“,  спортском 

такмичењу и дружењу студената права из Србије и региона, које се одржава једном 

годишње. Студенти нашег Факултета су једном били домаћини „Правнијаде“. 

Планира се одржавање ове активности као дугорочне, уз адекватно учешће студената 

Факултета; 

- обезбеђење смештаја студентима из унутрашњости, тј. са сталним 

пребивалиштем ван Београда; у овом погледу на Факултету још није било 

активности, најпре из разлога финансијског карактера. Ова активност се планира на 

средњи и дуги рок, у сарадњи са органима Универзитета Унион. 
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4.2. Носиоци задатака који проистичу из циљева у тач. 4.1. 

 

- студент продекан, председник Студентског парламента, ЕЛСА, референт за спорт 

запослен на Правном факултету Универитета Унион, координатор Центра за 

професионалну оријентацију и запошљавање, координатор Правне клинике, 

председник Алумни Правног факултета Универзитета Унион, декан факултета, 

секретар Факултета; 

- свакодневна контрола: Студентски парламент и координатори за године студија, декан 

факултета, продекан за финансије Факултета; 

- општа контрола: Студентски парламент Универзитета Унион, студент проректор, 

Савет Факултета, Савет Универзитета. 

 

5. Унапређивање укупне издавачке делатности Факултета, а нарочито 

обезбеђивање уџбеника и других учила (практикума, power point презентација и 

сл.) чији су аутори претежно наставници и сарадници Факултета, повећање 

броја публикација везаних за long-life learning образовање, зборника са научних и 

стручних саветовања, оснивање Годишњака радова наставника и сарадника 

Факултета и оснивање и издавање сопственог правног научно-стручног часописа 

 

5.1. Конкретнији циљеви у области издаваштва 

 

- у овом тренутку око 80% уџбеника за потребе основних академских студија 

објавили су наставници Правног факултета Универзитета Унион;  овај проценат 

се мора одржати у наредном периоду, с тим што се неће тежити томе да се основне 

академске студије потпуно покрију сопственим уџбеницима; као обавезна 

литература за студенте основних академских студија у стриктно одређеним 

деловима, нудиће се алтернативно уџбеници са других правних факултета у 

Србији, што је делимично већ пракса; 
- поред постојећег уговора о саиздаваштву, који је Правни факултет Универзитета 

Унион 2006. године, као дугорочни уговор о пословној сарадњи већ закључио са 

реномираном кућом правних издања ЈП „Службени гласник“, као и уговора 

закљученог пре четири годиние са предузећем „Параграф“, те спорадичних уговора о 

саиздаваштву са другим издавачким кућама и невладиним организацијама, размотриће 

се потреба евентуалног проширења круга саиздавачких организација, као и потреба за 

ексклузивним издањима чији би једини издавач био Правни факултет Универзитета 

Унион; 
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- поред издања публикација својих наставника и сарадника, Факултет већ има 

праксу, а настојаће и да је прошири објављивањем књига и других публикација 

угледних научних радника који нису запослени на Факултету; 

- поред спорадичне помоћи у издавању, као и издавања радова студената, Факултет 

ће у сопствена издања укључити издавање најквалитетнијих студентских радова; 

- у наредном двогодишњем (кратком периоду) интентзивираће се издавање 

практикума и других учила за практичну обуку;  У виду публикације ће се 

издавати примери обраде практичних случајева из судске, административне, 

законодавне и пословне праксе – оних који имају трајнији карактер у виду писаних 

публикација, а остали као скрипта или у електронском облику који је доступан 

студентима у компјутерској лабораторији или на трајном носачу података (ЦД и сл.), 

када се ради о материји која је подложна брзим променама, услед промена у 

законодавству, правној пракси, или придруживању Србије ширим интеграцијама.  

- Часопис Правни записи; При Факултету је покренут и издаје се од 2010. године 

часопис Правни записи. Часопис је уврштен на листу Министарства просвете и науке. 

Објављује радове на свим језицима, без превођења, са обавезним апстрактом на 

енглеском језику. Сваки рад се рецензира од стране два анонимна рецензента, уз 

коришћење стандардизованог софтвера Aseestant. Часопис излази два пута годишње. 

- публикације од значаја за мастер, специјалистичке и докторске студије 
обухваћене су плановима који се односе на Библиотеку. 

 

5.2.Носиоци задатака који проистичу из циљева у тач. 5.1. 

 

- Издавачки савет, Библиотечки одбор, управник Библиотеке, декан Факултета, 

продекан за финансије Факултета, Центар за немачке студије; 

- свакодневна контрола: декан Факултета, Наставно научно веће Факултета, Веће 

постдипломских студија Факултета; 

- општа контрола: Сенат Универзитета, Савет Факултета. 

 

6. Даље развијање библиотечког фонда, нарочито употпуњвање периодике, као 

приоритет, прибављање иностраних издања појачаним интензитетом, развијање 

сарадње са Библиотеком Универзитета Унион и са Народном библиотеком 

Србије, као и другим универзитетским библиотекама. 

 

6.1. Конкретнији циљеви у развоју Библиотеке довде 

 

- у овом тренутку Библиотека правног факултета Универзитета Унион 

снабдевена је с   13.130 библиографских јединица, од чега: 
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Р.Б.  број 

 Књиге на српском језику  1.794 

 Књиге на страним језицима  1.005 

 Књиге на језицима националних мањина       2 

Укупно  2.801 

 Монографије на српском језику 4.962 

 Монографије на страним језицима 4.290 

 Монографије на језицима националних мањина       3 

Укупно 9.255 

 Часописи на српском језику   100 

 Часописи на страним језицима     68 

 Часописи на језицима националних мањина       0 

Укупно   168 

 Уџбеници  на српском језику   789 

 Уџбеници на страним језицима   117 

 Уџбеници на језицима националних мањина       0 

Укупно   906 

Укупно библиотечких јединица  13.130 

 

 

За све студијске програме који се одвијају на свим нивоима студија на Факултету 

обезбеђена је литература на нивоу уџбеника, скрипата, потребне праксе која се 

свакогодишње обнавља у виду скрипата или у електронској форми. У даљем развоју 

приоритет у набавци имаће: периодика (домаћа и инострана), развој размене са другим 

библиотекама, успостављање већег броја носача електронских издања; 

- у оквиру Библиотеке постоји читаоница са 60 места -- Краткорочно и 

средњерочно, број места у читаоници се неће повећавати, јер задовољава потребе, за 

време испитног рока, капацитет читаонице се повећава употребом једне учионице, у 

зависности од броја студената који имају стално пребивалиште ван Београда, те има 

места дугорочном повећању броја места у читаоници; 

- поред могућности претраживања које студенти имају у копјутерској 

лабораторији, Библиотека и читаоница данас располажу са четири рачунара; у 

наредном двогодишњем периоду, тај број ће се повећати у складу са могућностима 

факултета; 

 - безбедност библиотечког фонда је данас осигурана уређајем за детекцију књига, 

као и камером; у овом тренутку не постоје основе за појачање мера безбедности; 

- Библиотека и читаоница су отворени шест дана у недељи, од 9 – 20 сати; ако 

буде постојала потреба, број радних сати ће се повећати, а радна недеља ће се 

продужити на седам дана. 

 

6.2.Носиоци задатака који проистичу из циљева у тач. 6.1. 
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- управник Библиотеке, Библиотечки одбор, Издавачки савет, библиотекари; 

- свакодневна контрола: декан, продекан за финансије, Наставно-научно веће; 

- општа контрола: Сенат Универзитета, Библиотека Универзитета Унион, ректор 

Универзитета. 

 

III. ПЛАН РАДА У НАСТАВИ, ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

АДМИНИСТРАЦИЈИ, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ, 

СТУДЕНТСКОМ ЖИВОТУ, ИЗДАВАШТВУ И БИБЛИОТЕЦИ 

 

A) Краткрочни план, конкретни задаци и надлежна тела и лица (2013 – 2014) 

 

1) Настава 

 

a) Студијски програми и curriculumi 

 

Задатак: Потпуна апликација свих студијских програма и curriculumа пријављених у 

документима за акредитацију, с обзиром на то да 2014. године истиче 

четворогодишњи студиј последње генерације студената уписаног по ранијем режиму 

студија школске 2005/2006. године. 

Надлежност: 

- Наставно-научно веће Факултета и наставници и сарадници у настави појединачно; 

- радна тела Факултета: Комисија за оцену квалитета, Правна клиника и њено 

руководство; 

- свакодневна контрола: декан и продекани Факултета; 

- општа контрола: Савет Факултета и Сенат Универзитета Унион.  

  

б)  Кадровски развој 

 

Задатак: Пријем у радни однос са пуним радним временом наставника и сарадника, у 

складу са потребама и могућностима факултета, са циљем да што већи број 

наставника и сарадника буде ангажован по основу радног односа на неодређено време. 
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Надлежност: декан факултета, стручне ad hoc комисије, Наставно-научно веће 

Факултета, Сенат Универзитета. 

 

в) Потпуно савлађивање новог, „Болоњског“ приступа оцењивању студената 

 

Задатак: Потпуна апликација назначеног циља, с обзиром на то да 2014. године 

истиче четворогодишњи студиј последње генерације студената уписаног по ранијем 

режиму студија школске 2005/2006. године. 

Надлежност: Наставници и сарадници појединачно, свакодневна контрола декан и 

продекан за наставу; општа контрола, Наставно научно веће и Веће постдипломских 

студија.  

 

г) Проширење броја учешћа студената Правног факултета Универзитета Унион 

на међународним и националним такмичењима 

 

Задатак: Припрема и пријављивање студената за учеће у међународном такмичењу 

симулације суђења пред међународном трговачком арбитражом. 

Надлежност: предметни наставници и сарадници; стални арбитри Спољнотрговинске 

арбитраже у Београду који су сарадници у настави на Факлтету. Свакодневна 

контрола: декан и продекан факултета; општа контрола: Наставно-научно веће и Веће 

постдипломских студија. 

 

д) Проширење сарадње са међународним програмима сарадње 

 

Задатак: Интензивирати праћење конкурса и конкурисати код фондова ЕУ и других 

међународних фондова са циљем учешћа на пројектима образовно-научног карактера. 

Надлежност. Декан, продекани за наставу и за научни рад,  мешовита тела формирана 

конзорцијумом, наставници и сарадници. Контрола; мешовита тела формирана 

конзорцијумом, Наставно-научно веће Факултета, Сенат Универзитета. 

 

ђ) Усавршавање и продубљивање знања из области правне информатике 
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Задатак: Настављање са обуком из правне информатике, како кроз наставу у оквиру 

студијског програма, тако и кроз додатне активности, односно курсеве које организују 

Параграф, Скужбени гласнк и други. 

Надлежност: предметни наставници. Контрола: декан и продекан за наставу. 

 

2) Администрација 

 

а) Обезбеђење једнаког приступа и поштеног третмана студената на испитима 

и другим облицима провере знања 

 

Задатак: Настављање са применом система аутоматског пријављивања испита. Развој 

софтвера који помаже припреми испита. 

Надлежност: Информатички администратор, администратор сајта, студентска 

служба, продекан за наставу. Општа контрола: декан, секретар, шеф опште службе и 

Наставно-научно веће. 

 

б) Побољшавање информисаности студената, наставника и администрације о 

битним догађајима факултетског, а нарочито универзитетског живота и рада 

 

Задатак: Издавање информатора за основне, мастер, специјалистичке и докторске 

академске студије за сваку школску годину, као и објављивање на интернет страници 

Факултета. Обогаћивање садржаја о Правном факултету на интернет страници 

Универзитета Унион. 

Надлежност: продекани за наставу и научни рад, студентска служба, шеф опште 

службе, администратори сајта Факултета и Универзитета, проректори Универзитета. 

Контрола: декан, Наставно-научно веће, Веће постипломских студија, Сенат 

Универзитета.  

 

в) Организовање обуке студената, наставника и администрације за примену новог 

законодавства о високом образовању и „Болоњског процеса“ укупно 

 

Задатак: едуковати, као примарни задатак новоуписане студенте прве године студија, 

као и студенте на мастер, специјалистичким и докторским студијама у првој недељи 



16 

 

предавања (последња недеља сепрембра), а секундарно, у исто време освежити знања 

наставника и сарадника. 

Надлежност: продекани за наставу и за научни рад, шеф општег одсека, шеф 

студенткс службе; надзор: декан Факултета. 

 

3)  Научно-истраживачки рад 

 

а ) Подстицање младих и надарених за научно-истраживачки рад 

 

Задатак: Упутити у наредве две школске године по једног младог научног радника о 

трошку Факултета на студијски боравак од једне до четири недеље у иностранство, на 

основу јавног конкурса, при чему предност имају запослени на Факултету са пуним 

радним временом, над осталим сарадницима у настави. 

Надлежност: продекан за финансије, Наставно-научно веће: контрола. декан 

факултета, савет Факултета. 

 

б) Сарадња са Универзитетом у Сегедину и Правним факултетом тог 

Универзитета 

 

Задатак: Са Правним факултетом у Сегедину је закључен уговор о сарадњи, али се он 

до сада није знајачајније реализовао. У наредном периоду треба обновити контакте и 

интензивирати сарадњу са овим факултетом. 

Надлежност: декан, ректор, продекан за научни рад, мешовита тела. Контрола: 

Наставно научно веће факултета и Сенат Универзитета. 

 

в) Центар за немачке студије 

 

Задаци: Наставити са активностима Центра које су се у претходном планосм периоду 

показале врло успешним. Преко овог центра интензивирати сарадњу са факултетима и 

универзитетима у Немачкој. Испитати могућност објављивања публикација на 

српском и немачком језику као двојезичних.  
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Надлежност: Координатор Центра за немачке студије, продекан за науку. Контрола, 

декан и Наставно-научно веће. 

 

г) Учешће у раду семинара ФЕФА Европске интеграције и Европско право 

 

Задаци: Припрема презентације за семинар и рада у публикацији. 

Надлежност: предметни наставници и сарадници, продекан за наставу. Контрола: 

декан факултета. 

 

4)   Студентски живот, студентско организовање и стандард 

 

а) Центар за професионалну оријентацију и запошљавање 

 

Задаци: Ангажовање неког од сарадника на пословима помоћи студентима при 

конкурисању и запошљавању. Закључивање нових уговора о пословној сарадњи, уз 

обавезу запошљавања одређеног броја дипломираних студената Факултета. 

Надлежност: Координатор Центра за професионалну оријентацију и запошљавање, 

продекан за финансије. Контрола: декан и секретар Факултета. 

  

 б) Додела прве награде Фонда Марка Миловића 

 

Задатак: Избор најбољег од приспелих награда и додела награде. Настављање са 

праксом једногодишњег додељивања награде. 

 Надлежност: жири успостављен правилима о установљењу Фонда и додела           

награде. 

 

 в) Алумни 
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Задаци: Интензивирање рада алумни; успостављање евиденције дипломираних 

студената и проширење чланова алумни. 

Надлежност: Председништво алумни, продекан за науку, студентска служба, шеф 

општег одсека. Контрола: декан и наставно-научно веће. 

 

г) Установљавање стипендије за докторске студије за једно лице са 

инвалидитетом, као и проширење броја стипендиста 

 

Задаци: Установљавање и избор кандидата за једну стипендију за докторске студије за 

лице са инвалидитетом; проширење броја стипендираних студената са једног на два. 

Надлежност: Продекан за финансије, савет Факултета; Контрола. декан и наставно-

научно веће. 

 

5)   Издаваштво 

 

а) Повећање броја сопствених уџбеника 

 

Задаци: Повећати број уџбеника чији су аутори наставници и сарадници Факултета до 

90% укупног броја уџбеника. Објавити скрипта са случајевима за практичне вежбе у 

писаном облику за прву и другу годину основних студија. 

Надлежност. Издавачки савет, појединачни наставници и сарадници, продекан за 

науку. Контрола: декан и Наставно-научно веће. 

 

б) Редовно издавање Годишњака Правног факултета Универзитета Унион 

 

Задаци: Избор редакције и главног и одговорног уредника. Редовно издавање 

годишњака у сарадњи са ЈП „Службени гласник“. 

Надлежност: Издавачки савет, продекани за наставу и финансије. Контрола: декан и 

Наставно-научно веће. 
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 в) Издавање публикације са изабраним специјалистичким и мастер               

радовима 

 

Задаци: Избор радова. Издавање првог зборника у сарадњи са ЈП „Службени гласник“. 

Надлежност: Издавачки савет, продекани за наставу и финансије. Контрола: декан и 

Наставно-научно веће. 

 

 6) Библиотека 

 

а) Повећање буџетског дела за набавку књига 

 

Задаци: Обезбедити одговарајући износ у финансијском плану за ове намене. 

Надлежност:Библиотечки одбор, продекан за финансије. Контрола: савет Факултета. 

 

б) Повећање броја рачунара у Библиотеци и читаоници 

Задаци: набавка једног рачунара. 

Надлежност: управник Библиотеке, продекан за финансије, секретар Факултета. 

Контрола. савет Факултета. 
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IV. СРЕДЊЕРОЧНИ ПЛАН, КОНКРЕТНИ ЗАДАЦИ, 

НАДЛЕЖНОСТ ТЕЛА И ЛИЦА (2013 – 2018)  

 

1) Настава 

 

    а) Настављање са применом curriculuma докторских студија у области 

Права ЕУ 

 

Задаци: Настављање са реализацијом модела који је прилагођен изворима права и 

стандардима у Србији, избор сарадника у настави, реализација curriculuma. 

Надлежност: предметни наставници, продекан за науку, веће постдипломских 

студија. Контрола: декан Факултета, Наставно-научно веће, Сенат Универзитета. 

 

б) Израда curriculuma и почетак рада мастер интердисциплинарног курса 

Construction Law на Универзитету Унион 

 

Задатак: формирање заједничког тела, израда curriculumа, извођење пилот програма, 

па потом успостава курса. 

Надлежност: предметни наставници релевантних факултета у саставу Универзитета, 

декан и ректор. Контрола Наставно-научно веће Факултета, веће постдипломских 

студија Факултета, Сенат Универзитета.  

 

в) Кадрови 

 

Задаци: Избор два наставника на наставним предметима чији наставници одлазе у 

пензију или се приближавају одласку у пензију, првенствено из реда наставника и 

срадника Факултета, који у међувремену стекну одговарајућа наставна  звања и избор 

најмање два сарадника у радни однос са пуним радним временом. 

Надлежност: декан факултета, Наставно-научно веће. Контрола: Сенат Универзитета. 
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г ) Проширење сарадње са правосудним и другим институцијама 

 

Задаци:  Поред постојеће  сарадње са три основна суда у Београду, са Апелационим 

судом у Београду, Врховним касационим судом Србије и Уставним судом Србије, 

успоставити сарадњу са још једним бројем судова, водећи рачуна о њиховој 

територијалној распрострањености у односу на регионе у којима је стално настањен 

највећи број студената који имају стално пребивалиште ван Београда (региони Шапца, 

Лознице, Ужица, Пожаревца, Смедерева), као и по могућности са судовима из 

суседних држава. Исто важи за привредне субјекте. Поред постојеће сарадње са 

локалном самоуправом у Инђији, успоставити сарадњу са најбоље оцењеним 

локалним самоуправама. Наставити и продубити сарадњу са Народном скупштином 

Републике Србије. 

Надлежност: декан и секретар Факултета, ректор Универзитета. Контрола: Наставно-

научно веће, савет Факултета, Сенат Универзитета. 

 

д) Оснивање регионалног такмичења симулације парничног суђења 

 

Задаци: На основу већ обављених прелиминарних разговора, установити такмичење 

под насловом Меморијал Познић-Трива, које факултет није успео да успостави у 

претходном планском периоду, посвећену успомени на два кључна теоретичара 

грађанског процесног права у бившој Југославији. Учесници такмичења би били сви 

факултети на територији бивше Југославије у којима се разуме ранији српско-хрватски 

језик. 

Надлежност: предметни наставници, продекан за науку. Контрола: Наставно-научно 

веће. 

 

ђ) Настављање са радом Правне клинике као реалног правног саветовања 

 

Задаци: на основу досадашњих резултата рада Правне клинике, неопходно је 

наставити са њеним радом. Уз помоћ адвоката и судија који су ангажовани у обуци 

студената за рад у правној клиници, правна клиника ради у две области – радно право 

и породично право. Сваке године се организуе обука групе студената који су 

заинтересовани за рад у правној клиници, након чега се они ангажују кроз давање 

савета странкама, као и кроз израду писаних поднесака. 
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Надлежност: координатор Правне клинике, декан и продекани, председник алумни. 

Контрола: Наставно-научно веће. 

 

е) Увођење у понуду страних језика франнцуског језика 

 

Задатак:  У претходном планском периоду није остварена намера увођења 

француског језика у наставу. У наредном периоду би требало, ако финансијске 

могућности факултета то дозволе, увести и француски језик као један од изборних 

предмета.  

Надлежност: декан и Наставно-научно веће. 

 

2. Администрација 

 

a) Успостављање поуздане контроле присуства студената 

 

Задаци: У претходном планском периоду није реализована набавка и инсталирање 

електронског тактилног идентификатора. Настојати да се то учини у наредном 

периоду. 

Надлежност: продекан за финансије, секретар, шеф опште службе. Контрола: декан и 

савет Факултета. 

 

б) Пребацивање свих постојећих евиденција студената и испуњавања   

обавеза као факултетских сервиса и администрације у електронски облик  

 

Задаци: У мери у којој  законом или другим актом није предвиђена обавезна писана 

форма, студентска евиденција ће се водити у електронском облику. Иако је и данас 

она успостављена, до краја средњерочног периода треба утврдити кад је само она 

довољна и на којим трајним носачима се мора чувати. 

Надлежност: студентска служба, секретар Факултета, шеф општих послова. 

Контрола: декан Факултета. 
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в) Побољшавање информисаности студената, наставника и 

администрације о битним догађајима факултетског, а нарочито факултетског и 

универзитетског живота и рада  

 

Задаци: У школској 2014/15 години преиспитати решења постојеће интернет 

презентације и по могућству преуредити је до краја 2015. године. Успоставити 

интерактивне странице за поједина подручја и правне дисциплине. Средњерочан и 

дугорочан задатак је јесте њихово унапређивање, поједностављивање и појачана 

интерактивност свих описаних механизама. Почетак рада интерактивне учионице. 

Надлежност: администратори, шеф опште службе, студентска служба, декан. 

Контрола: Наставно-научно веће и савет Факултета, Сенат Универзитета. 

 

3)   Научно-истраживачки рад 

 

a) Подстицање младих и надарених за научно-истраживачки рад 

 

Задаци: повећање броја студијских боравака у иностранству са једног на два научна 

радника годишње о трошку Факултета. 

Надлежност: продекани за финансије и науку, Наставно-научно веће, Веће 

постдипломских студија. Контрола: Савет Факултета и Сенат Универзитета. 

 

б) Подстицање и развој теоријског рада нарочито у домену приватног права 

као и домену теорије права и људских права, с обзиром на високе компетенције 

наставника  

 

Задаци: посебно ангажовање доктора honoris causa иностраног универзитета, 

дописног члана међународне академије наука и наставника судије Суда за људска 

права, запослених на факултету у својству редовних професора, нарочито на 

докторским студијама и у индивидуалном раду са водећим докторантима. 

Надлежност: наведени предметни наставници, веће постдипломских студија. 

Контрола: декан, Наставно-научно веће Факултета и Сенат Универзитета. 

 

в) ЕУ- програми 
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Задаци: у зависности од резултата конкурса за пројекте ЕУ – систематски рад на 

пројекту, као и конкурисање на другим пројектима. 

Надлежност: продекан за науку, предметни наставници, Веће постдипломских 

студија. Контрола: декан Факултета, Наставно-научно веће, Сенат Универзитета. 

 

г) Проширење сарадње са иностраним универзитетима и факултетима 

 

Задаци: на основу прелиминарних разговора, успоставити сарадњу са 

високошколским институцијама из Велике Британије, Ирске и Италије, на дугорочним 

основама. 

Надлежност: ректор Универзитета, декан и продекани. Контрола: Наставно научно 

веће и Сенат Универзитета. 

 

4)   Студентски живот 

 

a) Стпендирање студената и студентска размена 

 

Задаци: Факултет већ додељује 10 стипендија, а преиспитаће се могућност за 

повећање овог броја. Започета размена студената са иностранством треба да се 

прошири тако што ће се повећати број студената који учествују у размени. На основу 

закључених уговора о сарадњи са иностраним факултетима и универзитетима, 

интензивирати размену студената.  

Надлежност: продекан за финасије, декан, Центар за немачке студије. Контрола: 

Наставно-научно веће и Сенат Универзитета. 

 

б) Израда елабората о изградњи смештаја за студенте ван Београда 

 

Задаци: у сарадњи са Универзитетом Унион и осталим факултетима у саставу 

Универзитета размотрити финансијске могућности и израдити елаборат о изградњи 

студентског дома и критеријумима за пријем. 
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Надлежност: ректор Универзитета, декан и секретар факултета. Контрола: Савети 

Универзитета и Факултета.  

 

5)   Издаваштво 

 

а) Повећање броја сопствених уџбеника 

 

Задаци: Повећати број уџбеника чији су аутори наставници и сарадници Факултета до 

90% укупног броја уџбеника. Наставити објављивање скрипта са случајевима за 

практичне вежбе у писаном облику за трећу, четврту годину основних студија, као и 

за мастер и специјалистичке студије. 

Надлежност. Издавачки савет, појединачни наставници и сарадници, продекан за 

науку. Контрола: декан и Наставно-научно веће. 

 

б) Континуирано издавање  Годишњака Правног факултета Универзитета 

Унион 

 

Задаци:  Издавање  годишњака у сарадњи са ЈП „Службени гласник“. 

Надлежност: Издавачки савет, продекани за наставу и финансије. Контрола: декан и 

Наставно-научно веће. 

 

в) Настављање са објављивањем научно-стручног часописа Правног 

факултета Универзитета Унион, Правни записи 

 

Задаци: Часопис Правни записи већ се објављује два пута годишње. Наставити са 

овом праксом и у наредном планском периоду. 

Надлежност: Издавачки савет, продекани за наставу и финансије. Контрола: декан и 

Наставно-научно веће. 

 

6)   Библиотека 
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а) Повећање буџетског дела за набавку књига 

 

Задаци: Прибављање средстава и обезбеђивање донација. 

Надлежност:Библиотечки одбор, продекан за финансије. Контрола: Савет Факултета. 

 

б) Повећање броја рачунара и Библиотеци и читаоници 

Задаци: набавка два рачунара. 

Надлежност: управник Библиотеке, продекан за финансије, секретар Факултета. 

Контрола: Савет Факултета. 

 

V. ДУГОРОЧНИ ПЛАН, КОНКРЕТНО ЗАДАЦИ, НАДЛЕЖНОСТ 

ТЕЛА И ПОЈЕДИНАЦА (2008 – 2018) 

 

1)                Заједнички задаци 

 

У свим областима и по тачкама наведеним под А) и Б) овог одељка, као и у одељку II 

1) 1.1. овог Плана рада, ваља наставити и побољшати планиране активности, са истим 

задацима и носиоцима послова. 

 

2)   Најкрупнији задаци и начин остварења 

 

а) Правна припрема за ступање Србије у ЕУ а нарочито даље усавршавање 

постојећег curriculumа  наставног предмета Право ЕУ на свим нивоима наставе, и 

интензивирање наставе гостујућих професора који се баве овом врстом обуке 

студената и развијање сарадње са иностраним универзитетима и центрима. 

б) Изградња студентског дома Универзитета Унион,  на основу 

 елабората из претходне тачке. 
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VI. ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ПРАВНОГ   

ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН   2008-2012. ГОДИНЕ 

 

Имајући у виду неопходност континуираног научног развоја и стручног 

усавршавања у области правних наука, као и усклађивања правног система Републике 

Србије са модерним тендецијама у европском и светском праву, и нужност убрзања 

процеса реформе домаћег институционалног и правног система уз подизања свесности 

јавног мњења о значају развоја правног система, Правни факултет Универзитета 

Унион, усваја Програм научноистраживачког рада за период 2008-2012. година.  

У складу са законом, Факултет обавља следеће врсте научноистраживачке 

делатности: 

 

- Истраживање и експериментални развој у друштвеним наукама, и то: 

прикупљање, сређивање и на научним методама засновано проучавање 

законодавства, правне науке и праксе у појединим земљама; праћење домаћег 

законодавства; упоредноправно обрађивање појединих значајних и актуелних 

питања из области домаћег и страног права; проучавање појединих питања у 

вези са изградњом и унапређењем правног система Републике Србије и 

упознавање одговарајућих институција у иностранству са законодавством, 

правном науком и праксом у Републици Србији; систематско проучавање права 

ЕУ и његове примене; 

- Усавршавање кадрова за научноистраживачки рад уз могућност одобравања 

плаћеног одсуства у трајању до једне године ради стручног и научног 

усавршавања у земљи или иностранству; 

- Подстицање младих и надарених за научноистраживачки рад у складу са 

Програмом развоја научноистраживачног подмлатка Факултета; 

- Издавање научних публикација и одржавање научних скупова. 

 

Циљеви у области научноистраживачког рада су : 

- стварање нових научних знања или резултата примењивих у пракси; 

-  развој и унапређење наставе; 

-  обучавање и усавршавање младих научних истраживача;  

-  интензивирање и ширење билатералне научне сарадње; 
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-  укључивање у мултилатералне процесе научне и образовне сарадње и 

иницијативе; 

- усмеравање законодавних напора државних органа у правцу побољшања 

квалитета прописа и уједначавања праксе са развијеним правним системима 

света; 

- подстицање реформи у области законодавства и пружање стручне саветодавне 

подршке приликом спровођења реформи у тој области; 

- хармонизација домаћег права са правом ЕУ; 

- трансфер знања и дисперзија научних достигнућа. 

 

Активности усмерене ка остваривању предвиђених циљева у области 

научноистраживачког рада обухватају: 

- израду анализа и студија у областима од нарочитог значаја за правни систем  

Републике Србије; 

- предлагање и примену савремених решења у области правне науке и праксе;  

- учешће у изради текстова прописа уз коришћење резултата научних 

истраживања и  компаративних анализа; 

- давање коментара и стручних мишљења о важећим прописима; 

- активно учешће у јавним дебатама поводом доношења нових прописа; 

- праћење и критички осврт на имплементацију усвојених законодавних 

решења; 

- спровођење програма и кампања усмерених на подизање свести јавног мњења 

о значају владавине права, принципа демократског друштва и установљавања 

правне државе; 

- мониторинг и анализу праксе домаћих и међународних судова; 

- активно партнерство са државним органима приликом стварања нормативних 

претпоставки за имплементацију обавеза преузетих из  међународног права; 

- приближавање конкретних решења из права ЕУ и међународног права научној 

и широј јавности;  

- представљање и издавање резултата научних истраживања путем израде 

публикација, часописа и wеб презентација; 
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- успостављање или наставак сарадње са сродним научним и образовним 

установама у Републици Србији и у иностранству; 

- стварање услова за усавршавање младих научних кадрова; 

- учешће у међународној размени научних кадрова и усавршавању у 

иностранству; 

 - организовање стручних саветовања, семинара и радионица; 

 

Приоритети у научноистраживачком раду су: 

- развој правне науке; 

- подизање квалитета домаћег законодавства и његова хармонизација са правом      

ЕУ; 

- реализација научноистраживачких пројеката од општег интереса за Републику 

Србију; 

- издавање књига и других публикација ; 

- међународна сарадња на пословима усавршавања младих научних 

истраживача; 

- међународна сарадња на пословима организовања и одржавања домаћих, 

регионалних и светских научних скупова. 

 

Финансирање активности 

 

Средства за финансирање научноистраживачког рада Факултета 

обезбеђују се из: 

1) средстава оснивача; 

2) средстава привредних друштава, удружења и других организација; 

3) сопствених прихода Факултета; 

4) средстава домаћих фондова и задужбина, и поклона правних и физичких лица; 

5) средстава страних фондација, правних и физичких лица и донација; 

6) других извора, под условом да се не угрожава аутономија и достојанство 

научноистраживачке делатности. 

7) Факултет има право да средства предвиђена за научноистраживачки рад користи за 

плаћање наставног и ненаставног  особља и других лица ангажованих у 
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научноистраживачком раду и за награђивање студената и доктораната који су 

ангажовани на истраживачким пословима. 

8) Цена научноистраживачких услуга које Факултет пружа трећим лицима утврђује се 

уговором.  

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД  2013-2014 – ПРОЈЕКТИ 

Назив пројекта:“Центар за немачке студије“ – основан 18. јануара 2008. 

године при Правном факултету Универзитета Унион. Циљ установљавања Центра је 

употпуњавање квалитетне понуде образовања. Реч је о допунским, додатним 

студијама на којима се рад рачуна као академски рад, а које не представљају студије 

германистике односно немачког језика и књижевности, већ друштвеног живота на 

немачком говорном подручју. То значи да ће се у оквиру Центра на 

мултидисциплинарни и упоредан начин озбиљно проучавати немачка филозофија, 

социологија, политичке науке, немачка правна и економска мисао. У првој фази 

реализације овог пројекта немачке студије неће иступати као самосталан предмет, 

него ће се везивати за неки од одговарајућих предмета (нпр. међународно право) и 

уклапаће се, у форми блок семинара, у постојећи распоред предавања. Студије ће 

имати и бројне друге форме активности као што су тематска предавања, јавни часови, 

компримирани семинари, а имаће и посебну понуду за студенте последипломских 

студија и научноистраживачки подмладак Факултета. Руководилац пројекта је Јелена 

Волић Hellbusch; 

-Назив пројекта:“ Правна помоћ“ – Пројекат се реализује у сарадњи са Шведским 

хелсиншким комитетом за људска права и Европском агенцијом за реконструкцију 

Резултат рада на пројекту је Модел закона о правној помоћи који би попунио једну 

огромну празнину у домаћем законодавству, имајући у виду чињеницу да је Србија 

једна од ретких европских земаља која још нема закон о правној помоћи. . 

Руководилац пројекта је мр. Саша Гајин. 

- Назив пројекта:“Антидискриминационо законодавство“ - Пројекат се реализује у 

сарадњи са Шведским хелсиншким комитетом за људска права.  У току реализације 

пројекта већ је издата монографија „Антидискриминационо право- Водич“ чији је 

задатак да читаоцима који могу бити правници (судије, тужиоци, адвокати и други), 

они који се баве борбом против дискриминације (невладине организације, медији и сл) 

или они који су жртве дискриминаторног поступања, понуди разумљиву анализу 

режима забране дискриминације као и изворне правне документе на које се у 

суочавању са дискриминацијом могу ослонити. Руководилац пројекта је мр. Саша 

Гајин. 

 - Назив пројекта:“Модел закона о заштити података о личности“ – Пројекат 

финансира ЕУ у оквиру ширег пројекта: „Support to the reform of Serbian Media 

Legislation towards EU Standards and Stremgthening of Legal and Technical Skills of 

Media Professionals“.Усвајање овог Модела закона омогућиће да се у наш правни 

систем уведу најсавременија решења присутна у страним правима и отклоне 

недостаци постојећег Закона о заштити података личности из 1998. године. 

Руководилац пројекта је проф. др. Владимир  Водинелић. 
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- Назив пројекта:“Умеће говорништва и савремени односи са јавношћу“ – 

Пројекат реализују Правни факултет Универзитета Унион и Центар за унапређивање 

правних студија. Циљ је да се омогући попуњавање празнине које редовни школски 

програми остављају у говорничком умећу и у говорном изражавању, као и да 

полазницима олакша да стекну самопоуздање у свакодневној комуникацији. 

Полазницима ће такође бити пружена прилика да у току курса разјасне основне 

појмове савремених односа са јавношћу и направе паралелу између класичног 

говорништва и јавног обраћања у XXI веку.  Руководилац пројекта је проф. др. Јовица 

Тркуља. 

- Назив пројекта:“Обезбеђивање механизма за остваривање права на суђење у 

разумном року“ –Циљ овог пројекта је да се у Србију уведе стандард „суђења у 

разумном року“ који је Европски суд за људска права градио деценијама уназад кроз 

праксу која је укључивала готово све државе чланице Савета Европе и тиме изнађе 

модел измене процесног законодавства, како кривичног тако и грађанског, на начин 

који би гарантовао ефикасније и лакше долажење до окончања поступка, уз пуно 

поштовање других процесних начела и права учесника у поступку. Крајњи резултат 

пројекта је публикација која би садржавала  конкретне предлоге измене важећих 

прописа и била тако конципирана да што јасније упозна аширу научно јавност са овим 

проблемом. Руководилац пројекта је проф. др. Весна Ракић- Водинелић. 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ ПОДМЛАТКА 

ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН  2013-2018. године  

 

Развој научноистраживачког подмлатка Факултета посебно је важан уколико се 

узме у обзир чињеница да млади научници представљају најзначајнији развојни 

потенцијал и ресурс Републике Србије и да активно учествују у стварању светског 

фонда знања. Овај подмладак даје и значајан допринос развоју привреде и очувању 

здравог тржишног амбијента пословања, кроз рад на припреми и увођењу у домаће 

прописе нових института насталих у најнапреднијим правним и тржишним системима, 

као и најбољих пракси прихваћених у свету и ЕУ, а нарочито у смислу хармонизације 

домаћег права са правом ЕУ. 

У циљу трајног обезбеђивања успешног вршења научноистраживачке 

делатности, Правни факултет Универзитета Унион, у складу са овим Програмом, 

обезбеђује услове за научни рад и развој научноистраживачког подмлатка Факултета и 

услове за његово стручно усавршавање и напредовање, нарочито обраћајући пажњу на 

примену најсавремених метода школовања и усавршавања научног подмлатка и 

неговању веза са приоритетним доменима у којима ће реализовати своја 

научноистраживачка достигнућа. 

 

Основни циљеви Програма су: 
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 Стварање услова за усавршавање младих научних радника запослених на 

Факултету; 

 Брз, примерен и економичан развој научноистраживачког подмлатка; 

 Његово оспособљавање за што самосталнију реализацију научних 

истраживања из области права ЕУ;  

 Оспособљавање за спровођење законодавних и других реформских 

пројеката из области права; 

 Омогућавање активног учешћа младих научних радника на 

научноистраживачким пројектима Факултета; 

 Обезбеђивање сваког другог облика подршке младим научним радницима 

у вези са њиховим стручним усавршавањем. 

 

Програм развоја научноистраживачког подмлатка Факултета заснива на 

следећим активностима: 

 пружање стручне и саветодавне подршке младим истраживачима при похађању 

последипломских студија путем менторског рада. Овакву помоћ пружа један или 

више научних радника, које одреди декан Факултета, узимајући у обзир њихову 

стручност у односу на област из које се последипломске студије похађају;   

 редовно укључивање младих истраживача у научноистраживачке програме и 

пројекте Факултета, у складу са Програмом о научноистраживачкој делатности;  

 укључивање младих истраживача у раду на реализацији и објављивању 

резултата научноистраживачког рада; 

 упућивање младих истраживача на конференције, семинаре, радионице и 

програме обуке из области правних и друштвених  наука, а нарочито права ЕУ  у 

организацији домаћих и међународних организација и научних и стручних 

установа; 

 упућивање истраживача на усавршавање у земљи и иностранству, на основу 

сарадње коју Факултет остварује са научноистраживачким и другим 

одговарајућим установама; 

 укључивање младих истраживача у израде монографија, часописа, приручника, 

зборника и других издања Факултета; 

 суфинансирање издавања научних публикација младих истраживача; 

 обезбеђивање транспарентности и размене научних информација за 

научноистраживачки подмладак кроз развој сопственог  библиотечког фонда, 

сарадњу са домаћим и међународним библиотекама и домаћим и међународним 

е-библиотекама; 

 обезбеђивање инфраструктуре за рад младих истраживача кроз континуирано 

обнављање рачунарских ресурса факултета и других средстава за рад. 

Сврха спровођења овог Програма је да се прошире и усаврше знања 

научноистраживачког подмлатка како би он могао да искористи најновија научна 

достигнућа и да их на адекватан начин примени у будућим истраживањима.  

 Осим претходно наведених активности усмерених ка развоју 

научноистраживачког подмлатка у Факултету, Факултет ће у мери у којој то буде 

могуће, финансирати у целини или делимично, трошкове магистарских и докторских 
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студија младих истраживача, као и друге трошкове усавршавања научноистраживачког 

подмлатка у земљи и иностранству. У члану 76 Статута предвиђено је да студент 

докторских студија може бити ослобођен школарине у целости или делимично, ако је 

као сарадник запослен на Факултету или ако на основу уговора учествује у извођењу 

наставе на Факултету. Поступак ослобођења школарине почиње предлогом студента 

или два наставника Факултета који се подноси Савету. Савет одлучује о потпуном или 

делимичном ослобођењу од школарине, нарочито водећи рачуна о резултатима које је 

кандидат остварио у настави и ваннаставним активностима Факултета, као и о ужој 

стручној оријентацији кандидата и њеном значају за научно-наставни рад Факултета. 

Начин, обим и услови ослобођења од школарине уређују се уговором између кандидата 

и Факултета. 

 Посебан подстицај за развој научноистраживачког подмлатка Факултета 

представља могућност одобравања плаћеног одсуства истраживачу у научном звању 

или истраживачу-сараднику, у трајању до једне године ради стручног и научног 

усавршавања у земљи или иностранству. Таква могућност предвиђена је чланом 150. 

Статута Факултета у коме је прописано да наставнику, после пет година рада 

проведених на Факултету, декан може одобрити плаћено одсуство у трајању од једне 

школске године, ради стручног, односно научног усавршавања, ако је обезбеђена 

замена у извођењу наставе. Тиме се додатно подстиче научноистраживачки подмладак 

Факултета на научно усавршавање и спровођење истраживања која треба да 

резултирају издавањем нових монографија у области правне науке. 

 Ради што успешнијег развоја научноистраживачког подмлатка, Факултет ће 

поред претходно наведених, младим истраживачима, пружити и сваки други вид 

стручне, техничке или материјалне подршке, када организационе и финансијске 

могућности Факултета то буду дозвољавале. Тиме ће се омогућити свеобухватан развој 

и стручно усавршавање младих истраживача, а уз то подстаћи њихово даље 

напредовање. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА – ПРОЈЕКТИ 

 

 За период 2008-2012. година предвиђено је да Факултет, у циљу јачања 

академске и научно-истраживачке сарадње, потпише петогодишњи Уговор о сарадњи 

са Правним факултетом Универзитета у Сегедину (Мађарска).  Овим уговором је 

предвиђено заједничко оснивање и вођење Мастер програма из области права Европске 

уније и европских интеграција, као и стручно усаврашавање, заједничко истраживање и 

узајамно објављивање научних радова наставничких кадрова два факултета. 

 Правни факултет Универзитета Унион ће посебан подстицај за учешће у овом 

програму дати свом научноистраживачком подмлатку. 

 

ПОСЛОВНИ ПЛАН РАДА 
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I ИСТОРИЈАТ И НАМЕРА 

 

I/А - ИСТОРИЈАТ 

   

    Решењем Владе Републике Србије - Министарства просвете о давању 

сагласности на елаборат о оправданости оснивања факултета за пословно право под 

бројем 612-00-298/2001-4 од 01.11.2001. године, покренут је поступак за оснивање 

садашњег Правног факултета Универзитета Унион.  

   Факултет је након добијања решења поменутог министарства о 

испуњености кадровских, просторних и техничких услова за почетак рада и обављање 

делатности четворогодишњих основних студија основан 15.04.2002. године, решењем 

Трговинског суда у Београду (до данас надлежан за Установе) број VI-Фи-4031/02 под 

именом Факултет за пословно право. 

   Након увођења  законске обавезе оснивања универзитета Факултет је прво 

пословао у склопу садашњег Универзитета Сингидунум, Београд, Данијелова бр.32, да 

би након спознаје пословне политике поменутог Универзитета, свој рад пренео у 

Универзитет Унион. Седиште и пословни простор Факултета су од тада  на садашњој 

адреси, Нови Београд, Гоце Делчева бр.36. 

   Већ од првог уписа 2002. године, индексе нису добијали само бруцоши 

тако да је факултет с поносом прве дипломе уручио 28.12.2006. године, да би до данас 

звање дипломираног правника на овој установи стекло укупно 794 студента.  

  

I/Б - САДАШЊИ УСЛОВИ 

 

    Осим изнетих мотива, пресељење је имало оправдање и у значајном 

побољшању услова за научни рад наставног особља, а потом и свих који су у свакој 

врсти контакта са Факултетом у домену уређености и техничке оспособљености. 

   Садашња зграда на непуних 2000 квм корисне површине, за наставу 

поседује велики амфитеатар капацитета преко двестотинедвадесет слушалаца, средњи 

капацита сто, и четири учионице за шездесет слушалаца. Свих шест сала опремљене 

су електронском опремом за праћење наставе, великим прозорским површинама које 

одговарају броју слушалаца и дају јасно дневно осветљење, једнако квалитетно ноћно 

осветљење и расхладне уређаје. Лак приступ и безбедност у брзом напуштању свих и 

сваке просторије пружају двоје засебних дијагонално распоређених степеништа које 

покривају једини наставни спрат. 
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   Студентима је преко читавог дана на располагању стручна библиотека са 

преко 13.000 наслова и засебна читаоница изоловано смештена у залеђу просторије за 

издавање књига. На овај начин је решена проблем буке, вреве и обезбеђени су 

студентима услови за концентрацију при учењу. Постојећи број наслова ће се свакако 

повећавати, што омогућава и површина библиотеке. Значајно је да у наведеном броју 

нису оперативни уџбеници с обзиром да све потребне студенти добијају на почетку 

године у оквиру плаћене школарине. Осим библиотеке, студентима је доступна 

компјутерска сала са двадесет савремених рачунара, који су прикључени на интернет 

и опремљени ТФТ монитором. За ваннаставне активности резервисан је простор 

нешто мањи од канцеларије продекана и секретара факултета смештен у средиште 

збивања који користи Студентски парламент, а за основно освежење Студенстки клуб. 

   Наставно особоље има на располагању седам кабинета који се осим за 

стручни рад током испитних рокова користе и за проверу знања. 

   Шалтери и канцеларије у којим ради ваннаставно особље као и 

скриптарница се налазе на природном путу кретања студената од улаза ка наставним 

просторијама. 

   Локација саме зграде је лако приступачна захваљујући добрим 

саобраћајним и аутобуским везама. У непосредној близини Факултета је паркинг са 

задовољавајућим бројем паркинг места. Иако је у близини саобраћајница на 

Факултету је обезбеђен мир неопходан за одвијанје наставних активности. Намена 

објеката у непосредној околини у потпуном је складу са овом образовном установом. 

 

 

I/В - КОНЦЕПТ 

 

    Концепт је заснован да радикалном смањењу броја уписаних у односу на 

досадашњу праксу високошколских установа из области правних наука. 

Опредељујући се за максимум од 150 уписаних, омогућава се како појединачан рад са 

сваким студентом, тако и увођење праксе и до сад не разматраних позитивних 

предмета у знатно већој мери и тиме апсолутна компаративна предност. 

   Број награда који су освојили студенти овог факултета у конкуренцији 

домаћих и страних правних факултета на пољу беседништва и симулованих суђења, те 

заинтересованост и задовољство послодаваца дипломцима ове образовне установе 

потврђују исправност овде изнетог, а на почетку рада усвојеног концепта.  

 

 

I/Г - ОПШТИ ЦИЉЕВИ 
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    Могу се поделити у две основне групације: 

   - школовање 

   - научни рад 

   Прва се заснива на истрајности изнетог концепта са циљем да се у 

наредних пет година дође до таквог пораста интересовања који ће омогућити 

значајнију селекцију квалитета и склоности приликом уписа. Изнето повећање 

интересовања омогућило би и оправдало пораст школарине а тиме и ресурса за другу 

групацију циљева. Стабилне и значајне финансије су нужан предуслов за проширење 

и кадровских и просторних капацитета, тако неопходних за озбиљан научни рад.   

 

 

I/Д - ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

 

    Средњорочна будућност јесте обезбеђена правом својине на објекту. 

Факултет је откупио пословни простор који је користио по основу закупа, тако да га 

сада користи по основу права својине. Пословни простор је купљен из средстава 

кредита који је до сада враћен скоро 50%.  

 

II  АНАЛИЗА ТРЖИШТА 

 

II/А - ГЛОБАЛНО ТРЖИШТЕ 

   Делатност факултета и специфичност правне науке, те посебних услова 

за рад (држављанство као услов за бављење већином занимања) онемогућавају 

глобално позиционирање и своде међународно тржиште на сарадњу појединих 

дисциплина или афирмисаних имена, односно стипендираних области.  

 

 

II/Б - ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА 

     Хиперпродукција правника с краја седамдесетих, која се мерила 

хиљадама уписаних годишње и свођење потреба за тим кадром у реалне оквире 

средином деведесетих, резултира изузтено великим бројем људи који данас поседују 
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стручну квалификацију али им је професионална делатност нешто сасвим друго. 

Интересовање за образовањем у овој научној грани, пак бележи знатно мањи пад. 

Послодавци, с друге стране, показују знатно веће интересовање за квалитет кадрова 

који се не исказује само просечном оценом, већ и способношћу да одмах по 

завршеним студијама искажу стручну самосталност. 

    Посматрање изнетих периода указује на стабилизацију понуде и 

потражње по окончању радног века лица школованих у доба хиперпродукције. 

 

II/В - ПОСЕБАН ТРЖИШНИ СЕГМЕНТ 

    Пажња није усредсређена ни на један посебан део тржишта услед 

образовања свих профила правника. Изучавање појединачних права, која до сада нису 

ни постојала у наставним плановима или су у најбољем случају била опциони 

предмети, немају циљ попуњавања посебног тржишног сегмента већ школовања у 

складу са достигнућима данашњице. 

 

II/Г - ФАКТОРИ КОНКУРЕНТНОСТИ 

    Иако је тржиште објективно мало (популација Републике умањена за 

претежан део становништва Косова и Метохије и увећано за део становништва Црне 

Горе и Републике Српске). данас већ постоји значајан број правних факултета, како 

државних тако и приватних. Конкуренција се често понаша као нелојална 

конкуренција. Правни факултети чији је оснивач држава настоје да оцрне приватне 

правне факултете, без разликовања међу њима, као да су сви правни факултети 

идентични. Већина приватних правних факултета оправдава то оцрњивање и 

једностано нуди брзо и лако студирање, без стицања потребних знања, практично 

продајући диплому као папир иза кога не стоји потребно образовање. Опште 

окружење у Србији још увек није спремно да захтева квалитет. Још увек влада 

уверење да се диплома без знања може продати на тржишту, што тржиште и 

потврђује, те да је потребно само прибавити „папир“ који је довољан да се прима 

плата. У ситуацији када правни факултети чији је оснивач држава оцрњују што више 

могу приватне правне факултете, с једне стране, и када се приватни правни факултети 

заиста нуде студентима управо у том светлу које и приказују државни правни 

факултети, мало је места на тржишту за факултет који настоји да очува квалитет 

студија и да не продаје дипломе, већ знање. Овај факултет ће радити у наредном 

планском периоду у врло тешким тржишним условима. Захваљујући овим негативним 

факторима, овај факултет бележи константно смањење броја уписаних студената у 

периоду од неколико година.  

    Посматрани петогодишњи период не пружа довољно сигнала да ће се у 

окружењу променити услови и да ће се потражња оријентисати на квалитет уместо на 

дипломе. Корупција и непотизам приликом запошљавања су још увек масовно 

присутни у Србији, што обезвређује знање и квалитет, а тиме и потребу студента да се 

приликом студирања оријентише на квалитет знања, уместо на диплому. И поред 
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негативних услова на тржишту, овај факултет неће променити оријентацију ка 

квалитету и инсистирање на постојећим елементима, а то су: 

   - међународно доказани предавачи, 

    -присутност сарадника у познатим сферама (Европски суд за људска  

права и др.) 

    - студентски такмичарски успех и 

    - студентски постдипломски успех. 

 

II/Д - ПРОГНОЗА ПРОДАЈЕ 

    Резиме показује да је жељена уписна квота од 150 бруцоша у 

посматраном периоду потпуно одржива. 

 

 

III  МАРКЕТИНГ 

 

III/А - ОРИЈЕНТАЦИЈА 

    Основна оријентација у представљању факултета је да то сама дела 

чине. 

    Разлог за изнету основну оријентацију лежи првенствено у чињеници да 

приликом опредељивања матураната за високошколску установу, осим њих самих, 

велику улогу имају родитељи и став послодаваца. Посматрајући средине из којих 

потичу до сада уписани, а ради се у значајном проценту о истом образовном профилу, 

намеће се изнета оријентација. Нема простора нити логике да оне који се разумеју у 

делатност Факултета медијима убеђујете да се ради ваљано. Све родитеље и 

послодавце, а чак и оне који то нису, много боље ће у квалитет рада овог Факултета 

убедити дела и резултати до сада школованих. 

   Значај и специфичност услуге образовања огледа се и у томе што је 

ослобођена фискланих обавеза тако да је природно да се не може ни презентирати 

заинтересованима путем мас медија као остале услуге или робе.  

 

III/Б - СТРАТЕГИЈА 
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      Поштујући изнету оријентацију, стратегија наступа се може раздвојити 

у три главна правца: 

     - представљање и рад са заинтересованима 

     - рад са уписанима и 

      - рад са послодавцима. 

    Ад 1/ Представљања у средњим школама, на сајмовима и у медијима за 

задатак има пружање максималног броја информација о свему ономе што чека 

студента од уписа до окончања студија. Предавачи, уџбеници, обавезни и опциони 

предмети, врсте праксе, школарина са свим што је у њој садржано и ваннаставне 

активности су оно што чини прву трећину стратегије маркетинга. 

    Ад 2/ Такмичења у симулацијама и ораторству, где су досадашњи 

разултати и у земљи и ван ње многоструко оправдали сваки напор и инвестицију, 

усмеравају план за наредних пет година. Стипендије, нарочито у иностранству за 

студенте завршне године, у пуној мери развијају и рад на страним језицима током 

читавог студирања, тако да би разгранавање овог рада у наредном периоду могло 

значајно повећати круг познанстава и ширине образовања који су студенти до сада 

имали. Досадашња пракса годишњег награђивања најбољих студената би требало да 

се развија у правцу укључивања самих кандидата у процес избора и тиме подстицати 

такмичење и поверење у критеријуме за доделу награде. 

    Ад 3/  Постојање незапослености и то у тако великом проценту који 

познаје наша садашњост ни у ком случају не значи да послодавци имају мањи проблем 

приликом попуњавања својих кадровских потреба, напротив. Биографија,  разговор од 

неколико минута ни најискуснијем стручњаку за кадрове не може дати сигурну слику 

о кандидату, а с друге стране сваки промашај у избору не само да понавља процедуру 

конкурса и повећава трошкове оглашавања већ доноси застој у раду и обезвређује све 

напоре на увођењу у рад претходно запосленог.  

   Концепт од 150 уписаних омогућава кроз предавања и вежбе праћење 

склоности, упорности и резултата студирања сваког појединачног студената, а у 

оквирима овог плана, послодавцима потенцијалног кадровског избора. 

   Стратегија је описаним заокружена. Студенти добијају метеријализацију 

онога за шта су школовани, послодавци са минималним трудом и без трошкова правог 

човека за право место, а факултет природно повећање заинтересованости из које 

неминовно проистиче и виши квалитет уписаних и већи приход са истим бројем 

студената.  

   Основна стратегија у погледу висине школарине је да износ прве уписнине 

прате све потоње до краја школовања студента. Овим постигнута сигурност и 

заштићеност од онога што будућност доноси наставља се оним што је у исту 

инкорпорисано. Оглашени износ у себи садржи измирене све обавезе које током 

године студенту доспевају као што су: пријава испита, одлагање испита, издавање 

потврда о студирању итд. Уџбеници не само да су финансијски садржани у утврђеној 

и загарантованој висини школарине већ је тиме и спречена уобичајна пракса 
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конкурентског факултета на многим предметима да за исти испит постоји више 

уџбеника фаворизованих у зависности од појединог испитивача. Поређење с једне 

стране објављеног износа школарине са друге стране, збиром свих намета за студента 

током академске године превазилази стратегију и постаје нужност на путу достизања 

објективног и коректног погледа на стварне трошкове студија. Број рата и висина 

попуста за случај једнократне уплате опредељене су тако да свима заинтересованима 

пруже приближно исте услове и умање односно потпуно елиминишу зависност од 

банкарских кредита, као и шансу за студирање вежу за кредитну способност 

кандидата односно студента или његове породице. 

 

IV  ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 

IV/А - САДАШЊА ФИНАНСИЈСКА ПОЗИЦИЈА 

   Слику садашње финансијске позиције даје мозаик сачињен од биланса 

стања и успеха за последње три године пословања. У последње три године факултет је 

пословао позитивно, али је питање да ли ће се то наставити и у наредном планском 

периоду, управо због неповољних услова на тржишту.  

 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за 2010. годину 

     износи у 000 динара 

     запослени као цео број 

Назив податка Текућа година Претходна година 

  Укупна актива (АОП 024) 349.184 303.543 
 

  од тога: Губитак изнад висине 
капитала (АОП 023) 

0 0 
 

  Укупни капитал (АОП 101) 106.868 104.744 
 

  од тога: Основни капитал (АОП 102) 323 323 
 

      Нераспоредјени добитак (АОП 

108) 
106.448 104.324 

 
      Губитак до висине капитала (АОП 
109) 

0 0 
 

  Пословни приходи (АОП 201) 166.692 173.679 
 

  Нето добитак (АОП 229) 6.845 38.700 
 

  Нето губитак (АОП 230) 0 0 
 

  Број запослених (АОП 605) 48 44 
 

   
 Разврставање за 2011 годину  
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 1-мало ПРАВНО 
ЛИЦЕ  
   

 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за 2011. годину 

     износи у 000 динара 

     запослени као цео број 
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Назив податка Текућа година Претходна година 

  Укупна актива (АОП 024) 360.160 349.184 
 

  од тога: Губитак изнад висине 

капитала (АОП 023) 
0 0 

 
  Укупни капитал (АОП 101) 117.523 106.868 

 
  од тога: Основни капитал (АОП 102) 323 323 

 
      Нераспоредјени добитак (АОП 
108) 

117.103 106.448 
 

      Губитак до висине капитала (АОП 

109) 
0 0 

 
  Пословни приходи (АОП 201) 175.191 166.692 

 
  Нето добитак (АОП 229) 14.107 6.845 

 
  Нето губитак (АОП 230) 0 0 

 
  Број запослених (АОП 605) 49 48 

 
   
 Разврставање за 2012 годину  
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 1-мало ПРАВНО 

ЛИЦЕ  
   

 Основни подаци из  годишњег финансијског извештаја за 2012. годину 

     износи у 000 динара 

     запослени као цео број 

Назив податка Текућа година Претходна година 

  Укупна актива (АОП 024) 337.580 360.160 
 

  од тога: Губитак изнад висине 

капитала (АОП 023) 
0 0 

 
  Укупни капитал (АОП 101) 133.155 117.523 

 
  од тога: Основни капитал (АОП 102) 323 323 

 
      Нераспоредјени добитак (АОП 

108) 
132.735 117.103 

 
      Губитак до висине капитала (АОП 
109) 

0 0 
 

  Пословни приходи (АОП 201) 202.927 175.191 
 

  Нето добитак (АОП 229) 33.579 14.107 
 

  Нето губитак (АОП 230) 0 0 
 

  Број запослених (АОП 605) 51 49 
 

   
 Разврставање за 2013 годину  
ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОБВЕЗНИК ЈЕ РАЗВРСТАН У 2-средње 
ПРАВНО ЛИЦЕ  

   Основна карактеристика садашње финансијске позиције је потпуна 

солвентност и дневна ликвидност. Усвојени буџет се месечно реализује са 

одступањима од ±5%, док је одступање посматрано на годишњем нивоу генерално 

мање.  
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IV/Б - ОБАВЕЗЕ / ПОТРАЖИВАЊА 

 

   Факултет нема обавеза са истеклим датумом валуте. Посебан доказ о 

доброј финансијској позицији даје и податак да не постоји ни један добављач са 

продајом на почек или са плаћањем у ратама. Апсолутно све преузете обавезе су 

измирене. Једино кредитно задужење је задужења по снову кредита за куповину 

пословног простора. 

   На потражној страни није тако идеално као на дуговној. Објективно 

уважавајући привредну ситуацију и животни стандард већине популације, од 

оснивања се студентима одобрава измирење школарине на више рата уз значајније 

учешће. Овера семестара и пријава испита обезбеђују равномерну распоређеност и 

сигурност у пристизању уплата осим у једној категорији. и то је та невелика 

несавршеност потражне стране. Наиме, уколико уписани студент из било ког разлога 

прекине студирање, а притом се не испише са факултета, обично и престане са 

уплатом наредних рата. Принудна наплата није део пословне политике, а и не постоји 

ефикасан механизам, па се стога појављује разлика између очекиваних и остварених 

прихода. Иако број оваквих случајева може достићи и 15%, ипак не ради се о истом 

проценту смањеног прихода. Приликом уписа уплаћује се 30% од предвиђеног износа 

школарине, а потоњих десет рата је подложно пропуштању. Све да није извршена 

више ни једна уплата максималан утисај на смањење наплате је 10%. Остварење 

наплате указује да се проблем креће у границама 10%.  

 

IV/В - КОНТРОЛА ТРОШКОВА 

 

   Контрола трошкова врши се путем доношења буџета за академску годину. 

Стабилини приходи и доследно поступање у предвиђеним оквирима осигурава 

постигнуту ликвидност. 

   Рашчлањавање трошкова на двадесетчетири позиције обезбеђује две 

основне ствари: онемогућавање преливања и развија свест сваког заинтересованог 

колике су могућности.  
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ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА АКАДЕМСКУ 2011/2012 ГОДИНУ 

 
ПРИХОДИ 

   
2011 

    
2012 

      
                 
РЕД.БР. ВРСТЕ ПЛАНИРАНО ВИИ  ВИИИ ИX X XИ XИИ И ИИ ИИИ ИВ В ВИ УКУПНО % 

1. РЕДОВНА НАСТАВА 165.000.000,00 8.450.420,46 1.574.500,00 15.814.101,85 37.136.852,86 28.880.618,36 15.790.622,00 3.882.292,72 3.676.895,32 20.037.911,16 7.308.586,51 13.829.128,68 2.748.370,60 159.130.300,52 96,44 

2. ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ 15.000.000,00 216.674,00 153.480,00 566.199,00 3.012.726,00 2.498.032,23 937.908,00 217.580,12 898.321,00 215.617,97 234.542,00 534.194,30 1.049.240,74 10.534.515,36 70,23 

3. СЕМИНАРИ, КУРСЕВИ 3.000.000,00 15.000,00   183.000,00 285.000,00 222.000,00 195.000,00 135.000,00 258.824,25 555.850,00 367.600,00 165.624,25 15.000,00 2.397.898,50 79,93 

4. ЗАОСТАЛЕ УПЛАТЕ 5.000.000,00 639.516,50 543.829,50 1.031.506,00 1.181.394,94 656.144,00 1.089.196,00 443.009,00 198.437,00 95.860,00 56.011,00 251.033,00 267.495,00 6.453.431,94 129,07 

5. ПРИЈАВЕ, ИСПИТИ, УВЕРЕЊА 6.500.000,00 668.646,24 144.312,36 956.762,48 1.194.034,48 869.553,91 365.047,00 407.053,47 151.388,00 376.503,50 376.575,00 383.687,00 601.106,40 6.494.669,84 99,92 

6. ВАНРЕДНИ ПРИХОД И КАМТЕ ОРО. 10.000.000,00 627.038,36 596.394,72 537.754,16 489.904,62 817.680,22 1.212.053,73 944.087,70 845.064,83 664.194,74 648.800,89 782.438,88 1.287.986,56 9.453.399,41 94,53 

7. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 1.500.000,00 54.305,00 29.060,00 75.350,00 74.810,00 103.110,00 210.434,80 83.712,56 33.470,00 372.232,93 120.489,98 171.765,00 99.874,71 1.428.614,98 95,24 

  УКУПНО: 206.000.000,00 10.671.600,56 3.041.576,58 19.164.673,49 43.374.722,90 34.047.138,72 19.800.261,53 6.112.735,57 6.062.400,40 22.318.170,30 9.112.605,38 16.117.871,11 6.069.074,01 195.892.830,55 95,09 

 

РАСХОДИ 
 

ВИИ  ВИИИ ИX X XИ XИИ И ИИ ИИИ ИВ В ВИ 
  

1 ЗАРАДЕ РАДНИ ОДНОС 100.000.000,00 8.243.000,00 7.943.888,00 8.837.046,00 8.191.515,00 8.139.204,00 8.922.012,00 8.083.925,00 8.190.000,00 8.391.000,00 10.295.228,00 8.440.000,00 8.434.154,00 102.110.972,00 102,11 

2 УГОВОРИ НАСТАВНО 14.400.000,00 457.349,00 316.447,00 836.493,00 875.832,00 1.357.605,00 1.033.538,00 569.385,00 752.844,00 1.482.399,00 1.537.201,00 1.755.617,00 779.025,00 11.753.735,00 81,62 

3 АУТОРСКИ ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 3.700.000,00 377.223,00   280.390,00   154.850,00 569.411,00 344.487,00 332.043,00 1.075.917,00 552.939,00 970.595,00   4.657.855,00 125,89 

4 АУТОРСКИ СЕМИНАРИ 1.600.000,00         208.313,00 121.743,00 95.603,00   206.278,00 216.487,00 319.845,00   1.168.269,00 73,02 

5 КРЕДИТ 27.000.000,00 2.216.924,03 2.194.240,98 2.156.032,76 2.143.673,92 2.218.449,85 2.182.946,57 2.236.264,54 2.314.183,41 2.364.119,25 2.325.793,49 2.370.792,86 2.523.730,29 27.247.151,95 100,92 

6 СТРУЈА 700.000,00 68.773,87 42.410,00 32.504,66 61.760,37 56.570,88 50.586,23 61.830,04 48.375,53 46.426,24 52.833,51 49.614,93 49.840,00 621.526,26 88,79 

7 ВОДА 70.000,00                         0,00 0,00 

8 ГРЕЈАЊЕ 1.600.000,00   45.693,77 120.973,57 120.973,57 120.973,57 130.086,83 130.086,82 130.086,82 130.086,82 134.325,34 134.325,34 318.167,37 1.515.779,82 94,74 

9 ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ 800.000,00 35.031,82 32.059,43 32.093,92 33.360,10 32.046,11 33.962,51 33.112,90 33.152,27 31.903,75 33.634,71 32.453,62 33.200,85 396.011,99 49,50 

10 МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ 180.000,00 8.955,84 8.548,86 63.594,74 8.029,38 10.872,52 9.521,84 38.901,57 10.782,71 9.665,65 55.399,58 6.424,35 12.111,44 242.808,48 134,89 

11 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ  1.700.000,00 18.190,37 42.684,65 89.578,45 123.946,92 153.153,40 69.245,52 135.873,17 74.762,44 224.156,37 53.669,94 279.485,64 184.566,14 1.449.313,01 85,25 

12 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 1.300.000,00 19.068,80 11.047,16 93.368,92 103.119,02 124.452,60 21.587,83 40.740,29 58.928,64 95.696,83 56.630,00 125.996,70 151.099,99 901.736,78 69,36 

13 ФОРМУЛАРИ 100.000,00     19.275,00   91.460,00             51.920,00 162.655,00 162,66 

14 
ИНДЕКСИ,ДОСИЈЕИ, МАТ.КЊИГЕ, 
ПЕЧАТИ 220.000,00       8.000,00 30.476,50 

65.926,60         86.730,00   
191.133,10 86,88 

15 ТРОШКОВИ ПТТ 150.000,00 10.000,00 20.000,00 11.000,00 11.000,00 10.000,00 18.000,00 31.000,00 1.000,00 20.000,00 21.000,00 1.000,00 2.000,00 156.000,00 104,00 

16 ВОЗИЛО - ГОРИВО 400.000,00     17.493,00 20.250,00 36.000,00 23.000,00 7.000,00 20.000,00 35.000,00 34.000,00 36.000,00   228.743,00 57,19 

17 РЕГИСТРАЦИЈА, ОСИГУРАЊЕ 30.000,00                       13.012,00 13.012,00 43,37 

18 ЛИЗИНГ ВОЗИЛА 260.000,00 20.821,00 21.102,00 20.528,45 20.248,00 20.740,00 20.683,00 21.162,00 22.067,00 22.555,00 22.605,00 22.770,00 23.750,00 259.031,45 99,63 

19 ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ 150.000,00   4.440,00 1.340,00 1.960,00 39.260,00   17.746,06 7.435,00 18.835,34 3.646,00 11.044,39 5.941,26 111.648,05 74,43 

20 УПОТРЕБА ВОЗИЛА(ПУТАРИНА,ПАР) 20.000,00         700,00 1.465,00     470,00 720,00 280,00   3.635,00 18,18 

21 ППЗ 100.000,00   98.953,62       37.570,02   28.986,70       271.231,15 436.741,49 436,74 
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22 НАБАВКА УЧИЛА И ТЕХ.СРЕДСТАВА 500.000,00     13.216,00 27.935,00     18.561,40 96.478,45 71.390,00 11.060,00 63.718,30 134.466,34 436.825,49 87,37 

23 БИБЛИОТЕКА НОВЕ КЊИГЕ 500.000,00 51.186,10 48.060,00 132.510,00 119.792,20 106.920,00 1.260,00 2.200,00 10.368,00 33.086,96 18.414,00     523.797,26 104,76 

24 ПРЕТПЛАТЕ ЧАСОПИСА 300.000,00 52.315,20   13.500,00 42.575,00 4.914,00 63.464,00 87.750,00 35.908,00 23.760,00 33.500,00   31.000,00 388.686,20 129,56 

25 ЧЛАНАРИНЕ (ЦОББИСС) 150.000,00 27.498,00       27.328,00       29.922,00   30.589,00   115.337,00 76,89 

26 ЗАКУП СПОРТ 300.000,00         32.000,00   22.500,00 10.000,00 28.500,00 36.000,00     129.000,00 43,00 

27 ТАКМИЧЕЊА 50.000,00               20.000,00 14.000,00       34.000,00 68,00 

28 НАБАВКА ОПРЕМЕ СПОРТ 50.000,00         7.780,00       4.030,00       11.810,00 23,62 

29 СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА 150.000,00         3.065,00           3.960,00   7.025,00 4,68 

30 РАЗВОЈ 4.000.000,00 408.100,00           23.600,00           431.700,00 10,79 

31 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 500.000,00       25.997,00                 25.997,00 5,20 

32 НАГРАДЕ ЗА СТУДЕНТЕ 200.000,00           103.471,00             103.471,00 51,74 

33 РЕКЛАМА РЕДОВНЕ СТУДИЈЕ 2.500.000,00   275.854,50 163.008,00 75.749,84 6.088,80   147.500,00   516.740,95 114.816,95 337.220,00 48.886,95 1.685.865,99 67,43 

34 РЕКЛАМА СЕМИНАРИ 700.000,00     121.656,40 149.490,66     126.555,00 51.153,00 4.566,60 65.195,00     518.616,66 74,09 

35 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФАКУЛ. 200.000,00 18.830,00   49.234,20 10.200,00   131.497,60     20.025,00     34.310,00 264.096,80 132,05 

36 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ВАН ФАКУЛ. 50.000,00               12.000,00 20.000,00   42.913,00   74.913,00 149,83 

37 ПОМОЋ ПО ЗАКОНУ О РАДУ 400.000,00                         0,00 0,00 

38 ПОКЛОНИ 100.000,00       19.610,00                 19.610,00 19,61 

39 ТРОШКОВИ ШТАМПЕ УЏБЕНИЦИ 3.000.000,00 552.698,42 899.812,00 212.325,00   563.569,81 75.220,00 737.864,00   581.620,00 414.344,00     4.037.453,23 134,58 

40 ИЗРАДА ДИПЛОМА 220.000,00         221.024,80 48.411,30 428,80     21.004,00 22.302,00   313.170,90 142,35 

41 ХТЗ 150.000,00 7.859,90 4.744,80 6.566,30 5.463,50 12.880,10 4.793,80 5.793,10 5.833,76 8.180,66 105.252,55 57.867,20 4.964,07 230.199,74 153,47 

42 ПДВ И ОСТАЛИ ПОРЕЗИ 8.000.000,00 752.539,00 496.757,00 112.561,00 83.328,00 283.159,00 119.668,00 88.949,00 35.028,00 1.205.462,25 764.625,00 1.791.131,00 912.252,86 6.645.460,11 83,07 

43 КУПОВИНА УЏБЕНИКА 3.000.000,00     476.465,00 323.946,00 329.616,00     18.000,00 52.273,90   82.080,00   1.282.380,90 42,75 

44 БАНКАРСКЕ ПРОВИЗИЈЕ 500.000,00 83.891,86 81.868,93 10.424,94 22.632,11 71.784,90 19.119,64 13.183,51 68.272,65 19.839,44 21.850,21 81.515,98 41.551,21 535.935,38 107,19 

45 АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ 200.000,00       320.875,00             155.175,00 332.700,00 808.750,00 404,38 

46 ТАКСЕ  50.000,00 54.574,00     507.126,65 200,00 370,00 1.460,70 2.961,00 3.750,00 30.510,00 322.580,00 666.835,64 1.590.367,99 3.180,74 

47 ГОТОВИНА ПО РАЧУНИМА 100.000,00 11.000,00   15.540,00 44.380,00 30.000,00   14.910,00   6.000,00   24.590,00 15.020,00 161.440,00 161,44 

48 ПРИВАТНО ПЕНЗИОНО 1.800.000,00 58.560,00   57.340,00 114.680,00 114.680,00 57.340,00   117.120,00 58.560,00 147.000,00 147.000,00   872.280,00 48,46 

49 ОСИГУРАЊЕ  850.000,00   29.929,00     480.000,00   112.884,00         38.217,00 661.030,00 77,77 

50 ПРЕТПЛАТА ВОДА 80.000,00 9.304,52 5.454,34 8.023,28 6.081,19 5.808,81 5.668,49 7.200,85 3.652,47 9.180,18 10.786,85 9.369,93 18.818,21 99.349,12 124,19 

51 ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ 1.500.000,00   146.000,00 140.600,00 140.600,00 140.600,00 152.500,00 149.900,00 147.200,00 147.200,00 152.600,00 144.500,00   1.461.700,00 97,45 

52 РАЗНИ АУТОРСКИ УГОВОРИ 650.000,00 22.136,00   29.000,00 51.136,00 130.344,00 346.813,00 53.205,00 65.602,00 96.914,00 29.000,00 134.928,00   959.078,00 147,55 

53 РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ 300.000,00       46.868,00 121.020,00       62.445,60       230.333,60 76,78 

54 НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 500.000,00 36.507,00 4.263,00 124.767,22 126.199,00 31.988,26   60.705,68 17.556,00 13.976,86 1.990,00 8.500,00 4.440,00 430.893,02 86,18 

55 ИЗРАДА САЈТА 400.000,00                         0,00 0,00 

56 ВАНРЕДНИ РАСХОД 1.000.000,00           42.271,40         23.750,00   66.021,40 6,60 

57 ПОВРАЋАЈ ШКОЛАРИНЕ 800.000,00   66.100,00 36.342,00 204.859,00 228.406,00 238.642,00 89.989,00   20.787,00   8.559,00 44.670,40 938.354,40 117,29 

58 ЧАСОПИС 1.000.000,00 41.830,00 158.068,80     43.200,00 219.065,00         43.200,00   505.363,80 50,54 

59 ТРОШКОВИ УНИВЕРЗИТЕТА  4.000.000,00 264.014,00 328.428,00 297.521,00 265.321,00 365.014,00 271.856,00 357.670,00 271.900,00 306.020,00 319.902,00 255.584,00 312.794,00 3.616.024,00 90,40 
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60 ДОБИТ ОСНИВАЧА 4.000.000,00                     11.400.516,00 4.750.215,00 16.150.731,00 403,77 

61 БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 4.000.000,00                         0,00 0,00 

62 ИНВЕСТИЦИЈА 30.000.000,00 980.125,02 351.203,69 78.899,15 160.231,38   251.026,28 198.594,00 149.629,68 7.826,08   52.303,41   2.229.838,69 7,43 

63 ТРОШКОВИ СМЕЋА 220.000,00 17.919,55 18.712,51 18.712,51 18.712,51 18.712,51 18.712,51 18.712,51 18.712,51 18.712,51 18.712,51 18.712,51 18.712,51 223.757,16 101,71 

64 КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 1.100.000,00 72.543,87 72.304,57 71.921,19 71.630,63 71.143,52 73.613,66 74.085,76 75.091,90 156.024,23 78.845,92 79.223,85 82.561,37 978.990,47 89,00 

  УКУПНО: 232.550.000,00 14.998.770,17 13.769.076,61 14.801.845,66 14.709.087,95 16.256.374,94 15.556.069,63 14.261.319,70 13.257.114,94 17.695.303,47 17.791.521,56 29.984.763,01 20.346.165,05 203.427.412,69 87,48 
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    Једина релана опасност јесте смањење броја уписаних студената. Како је 

школарина изражена у еврима и плаћа се према курсу евра, то нема опасности од 

губитка због промене курса евра. Кредит који факултет отплаћује такође је 

индексиран у еврима, тако да су и приходи и расходи везани за исти параметар. Са 

друге стране, зараде запослених се изражавају у динарима, тако да се у случају 

повећања вредности евра, што се по правилу и дешава, смањује оптерећење по основу 

зарада, све док се не промени вредност бода.  

     Одговорност за спровођење је природно на челном човеку, док је дневна 

одлука и усклађеност са буџетским могућностима у надлежности менаџера факултета. 

 

IV/Г - АНАЛИЗА ПРОФИТАБИЛНОСТИ 

 

     Већ је истакнуто да се стално мора имати у виду да је делатност 

образовања делатност од општег интереса. Међутим, то постојећи приписи, када је реч 

о фискалним обавезама не потврђују.  

     Факултет није дотиран из буџета Републике Србије и целокупне приходе 

обезбеђује сâм. Неповољни услови пословања који се значајније показују почев од 

2010. године биће присутни и у наредном планском периоду. Већ у 2012. години, 

факултет је радио на граници рентабилности. У наредно периоду мораће да учини 

додатне напоре да повећа број уписаних студената и смањи трошкове пословања. У 

супротном факултет би могао већ од 2014. године да послује са губитком.  

   Основни циљ остаје стабилно пословање, са тежиштем ка квалитету 

образовања и развоју, а не ка профитабилности. Међутим, факултет мора да обезбеди 

минимум профитабилности да би могао да остварује потребан квалитет образовања.  

 

IV/Д - ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 

 

    Један од најзначајних финансијских циљева у наредном петогодишњем 

периоду јесте отплата кредита за куповину пословног простора. Са исплатом кредита 

значајно ће се смањити финансијско оптерећење факултета, те ће и рентабилност и 

ликвидност бити значајно боље. 

    Очекује се и опште побољшање у друштву у односу на образовање и 

знање у правцу побољшања оријентације ка знању и способностима, а не ка 

дипломама иза којих не стоји одговарајуће знање. Са променом оријентације, очекује 

се и промена избора факултета и смањење броја уписаних студената на факултетима 

који нуде брзо и лако студирање у корист оних који нуде квалитетно образовање. Са 

повећањем броја уписаних студената повећаће се и извори прихода факутета, а тиме и 

његов финансијски потенцијал. 



47 

 

 

 

V   ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ 

 

V/А - ГЛАВНИ ПЕРСОНАЛ 

 

Декан факултета:   Проф. др Златко Стефановић 

Продекани:: 

     - за наставу - проф. др Моника Милошевић 

     - за финансије - проф. др Слађана Јовановић 

 

Секретар факултета : Јелена Лончар дипл. правник 

 

V/Б - ОСТАЛИ ПЕРСОНАЛ 

 

   Са наведенима у сталном радном односу је 55 запослених од тога: 

    у звању наставника 27  

     - редовних професора 11 

     - ванредних професора 7 

     - доцената 7 

     - предавача 2 

     у звању асистента 2 

     у звању сарадника 1 и  

     ваннаставног особља 25. 
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     Хонорарно ангажованих је 15 и од тога: 

     професора 3, 

     сарадника 11 и 

     виших предавача 1. 

 

     Мимо наведених кадрова ангажује се у границама буџетских средстава 

променљив број гостујућих предавача.  

 

V/В - РАЗНА ПИТАЊА 

 

     Унутар главног персонала нема оснивача.  

     До сада није примењивано а и сам облик својине значајно отежава 

награђивање запослених кроз повлашћено стицање власничких права. 

 

V/Г - ПЛАНОВИ 

 

     Старосна структура запослених и поред тога што је квалификационо 

изразито адекватна, указује на план за наредних пет година. 

     Постојећи број редовних професора би пратио већи број асистената. 

Наравно да такав план као предуслов има финансијско заокружење и као пратећу 

последицу повећање  научног простора и фонда зарада. 

 

VI  ОСНИВАЧИ 

 

VI/А – СТРУКТУРА 

 

       Оснивачи факултета су искључиво физичка лица што подразумева да је 

ово правно лице 100% у приватној својини. 
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VI/Б - ФИНАНСИРАЊЕ / УДЕЛИ 

 

      Промена оснивачке структуре је регулисана оснивачким актом и 

предвиђа право прече куповине оснивачког удела постојећих оснивача. 

      Управљачка права нису пропорционална оснивачким већ су, у складу са 

позитивним прописима, везана за Савет факултета чију структуру регулише 

имеративна норма. 

      Докапитализација је могућа али значајно отежана ниском профитном 

стопом. 

 

 

VII  ГЛАВНИ РИЗИЦИ И ПРОБЛЕМИ 

 

VII/А - РИЗИК - ОПИС И ВРСТЕ 

 

         Осим ризика већ изложеног у глави В одељак В, у достигнутој фази 

рада ове установе (број уписаних и већ запослених) можемо размотрити још само две 

потенцијалне опасности, а од тога је једна средњорочна а друга је објективно 

дугорочна. 

         Први, средњорочни, односи се на развој догађаја у наредних пет 

година на економском, политичком и социјалном плану и само делимично може 

пореметити пословање. Са испуњеним претходно описаним предусловима  економска 

колебања тешко да могу пореметити стопу прихода за више од 10%. Социјални 

проблем се у овој области практично изједначава са економским и своди се на 

материјалну могућност плаћања школарине. На политичком плану свака тврдња је 

незахвална. Принципијално политичке промене не би требало да имају икаквог трага 

на образовање у целини, али већина нас је била сведок догађаја на Београдском 

универзитету с краја прошлог века. Свакако да се у овом облику својине никако не 

може очекивати  слично, али у домену ризика се мора имати у виду чињеница да се 

ради о студентима права, који су по образовању и оријентацији будућности изузетно 

заинтересованима за политичка збивања. 

        Други, дугорочни, везан је за кадровску будућност. Садашњи однос 

професора и асистената је незадовољавајуће штетан на рачун аистената и колико год 

да постоји свест о предметном проблему толико се финалном решавању истог може  

приступити тек након окончања дугорочног плана. 
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VII/Б - ПРОБЛЕМИ 

 

   Сви проблеми вуку исти корен. Потребно је време, и током тог периода 

стално решавање онога што се у жаргону означава “дечијим болестима“, и сарадња 

једног ширег круга. Наиме ради се о делатности која није непозната у овој средини, 

али је свакако нова генерацијама стасалим у одлазећем политичком уређењу. 

Непостојање знака једнакости између оснивачке односно власничке и управљачке 

структуре свакако да смањује капитал с којим би установа могла да располаже. Када 

се томе придода и општа привредна ситуација која смањује и онако неразвијену 

донаторску свест, постаје јаснија слика коју време треба да изоштри, а околину 

привикне за сарању.    

    Током 2012. године појавили су се и унутрашњи проблеми факултета. 

Један број оснивача, желећи да присвоји средства факултете како би решио своје 

проблеме донео је одлуку о ликвидацији факултета. Факултет се налазио у 

ликвидацији око месец дана, након чега је другостепени суд поништио одлуку о упису 

почетка ликвидације, чиме је факултет враћен у претходно стање и наставио да 

обавља делатност као и пре ликвидације. Ипак, отварање поступка ликвидације је 

нанело велику штету угледу факултета, као и Универзитету у чијем саставу ради, 

може се рећи приватним факултетима уопште. Неколико оснивача и даље настоје да 

увуку Факултет у ликвидацију, а судски поступци поводом тога још нису окончани.  

 

 

VIII  РЕЗИМЕ И ЗАКЉУЧЦИ 

 

VIII- А РЕЗИМЕ 

 

      Комплетно излагање петогодишњег плана пословања ове установе 

упућује да су главни ризици и проблеми настали у претходном петогодишњем 

пословању пренети и у наредни. Свако упоређивање периода рада само са једном или 

две уписане генерације показује да тежак период тек наилази са свим својим 

негативним дејствима. Ипак, процена је да Факултет има снаге и средстава да наредни 

плански период оконча успешно, како финансијски, тако и у погледу квалитета 

образовања које пружа. 
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VIII - Б  ЗАКЉУЧАК 

 

   Пословање и на средњорочном и на дугорочном плану може се одвијати у 

садашњим кадровским, просторним и финансијским условима. 

   Значајан искорак је могућ тек након исплате последње рате кредита за 

куповину пословног простора који ће довести до скока слободних средстава (према 

тренутној висини рате износи преко 25 милиона динара на годишњем нивоу). Ова 

слободна средства омогућила би простор за решавање свих финансијских проблема и 

значајнија улагања у развој факултета.  

 

 


