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Опис инвестиције 
Вредност 

инвестиције 
Намена инвестиције 

Стање завршености у 2009. години 
(планирано / у току / завршено) 

Санација зидова у просторији 8/призеље   18.143,92 
Поправка унутаршњих зидова - облагање постојећих зидова ГКП плочама са свим потребним радњама и 
ппредрадњама. 

завршено 

Израда електричних инсталација у ноносаграђеним кабинетима у холу Б ламеле – први спрат 43.316,73 Израда електроенергетске инсталације и инсталације расвете у новосаграђеним кабинетима завршено 

Израда и уградња преградних плакара у кабинетима на првом, другом и трећем спрату у Б ламели 167.866,80 
Обезбеђивање преградног зида са плакарима и корисним простором у истим (полице за књиге и 
гардаробери) 

завршено 

Замена флуоросцентних извора, стартера и пригушница у расветним телима у амфитеатру 55.562,52 Замена прегорелих и дотрајалих делова расветних тела завршено 

Набавка рачунара за потребе студентске службе 106.531,20 
Замена старих рачунара у Студентској служби у циљу побољшања рада и  стварања оптималних техничких 
предуслова за текуће потребе службе 

завршено 

Замена постојећих  радијатора са свим потребним деловима и радњама у кабинетима на првом, 
другом и трећем спрату у Б ламели 

120.619,60 
Постављање грејних тела у новосаграђеним кабинетима са неопходним дисоцирањем и одвајањем грејања 
за потребе кабинета и хола 

завршено 

Израда преградног зида између ходника  просторије 18 на мезанину са уградњом врата са свим 
неопходним предрадњама и завршним радовима 

90.384,00 Израда преградног зида и прилагођавање просторије 18/мез за потребе одржавања наставе  завршено 

Израда преградног зида између ходника  просторије 11а на мезанину са уградњом врата и шалтера и 
са свим неопходним предрадњама и завршним радовима 

25.844,00 Израда преградног зида и прилагођавање просторије 11а/мез за потребе фотокопирнице и скриптарнице завршено 

Постављање подних облога – ламината по кабинетима на Факултету  107.391,00 Замена дотрајалих подних облога (итисона) новим – ламинатом завршено 

Набавка испорука и уградња прозорских застора - венецијанера по кабинетима на Факултету 126.260,00 Замена дотрајалих прозорских завеса новим – венецијанерима завршено 

Набавка фотокопир апарата за потребе деканата 70.800,00 Замена постојећег фотокопир апарата чије поправке и одржавање није било економски исплативо  завршено 

Набавка конференцијских и радних столица за потребе сала за седнице учионице 18а и кабинета на 
факултету 

756.804,80 Замена дотрајалих столица новим завршено 

Набавка и уградња намештаја за потребе семинарских читаоница и кабинета на факултету 232.542,60 Повећање капацитета за одлагање књижног фонда по семинарским библиотекама завршено 

Поправке подних плочица по холовима и ходницима факултета  37.841,00 Местимична поправка (лепљење и замена) подних плочица по холовима и ходницима завршено 

Набавка рачунара за потребе сарадника за међународну сарадњу 81.221,00 Набавка неопходне рачунарске опреме за потребе сарадника за међународну сарадњу завршено 

Израда дрвених клупица за седење у централном холу у приземљу факултета 35.200,00 Набавка дрвених седишта за седење у холу испред студентске службе и амфитеатра завршено 

Набавка телефонских апарата Сименс 26.774,20 Набавка телефонских апарата за нову  универзитетску телефонску централу за потребе факултета  завршено 

Набавка школског намештаја за учионицу 18/мез 122.720,00 Набавка школског намештаја (клупе и столице) за потребе извођења наставе завршено 

Набавка и уградња мрежне опреме 21.712,00 Набавка неопходног  свича за потребе мрежне инфраструктуре завршено 

Набавка испорука и уградња прозорских застора - венецијанера по кабинетима на Факултету 114.919,73 Замена дотрајалих прозорских завеса новим – венецијанерима завршено 

Набавка рачунарске опреме за потребе одсека за журналистику 241,478,00 Набавка наепходне рачунарске опреме за потребе одсека за журналистику завршено 

Набавка испорука и уградња библиотечког и канцеларијског намештаја 325.000,00 
Набавка намештаја за потрене семинарских библиотека и ормара за одлагање средстава за одржавање 
хигијене као и канцеларијског намештаја за опремање кабинета 

завршено 

Набавка рачунарске опреме за потребе одсека за англистику 73.084,40 Набавка наепходне рачунарске опреме за потребе одсека за англистику завршено 

Замена алуминијумскух портала у кабинетима на првом, другом и трећем спрату 484.342,80 
Замена фиксних алуминијумских портала са новим прталима са алуминијумским профилом са термо 
прекидом, изопан стаклима пунјеним аргоном и са прозорским крилима 

завршено 

Набавка Сони дигиталног рекордера за потребе одсека за журнакистику 223.197,00 Набавка рекордера за потребе одсека за журналистику завршено 

Набавка клима уређаја за потребе одсека за компаративну књижевност 15.500,00 Набавка клима уређаја за кабинет 107/3,5 завршено 

Постављање подних облога – ламината у кабинету 81/2  15.600,00 Замена дотрајалих подних облога (итисона) новим – ламинатом завршено 

Набавка испорука и уградња прозорских застора - венецијанера по кабинетима на Факултету 55.637,47 Замена дотрајалих прозорских завеса новим – венецијанерима завршено 

Набавка рачунарских столова и столица  и плакара за кабинете 346.986,00 Набавка столова и столица за рачунарску учионицу (37/1) и плакара за кабинете на факултету  завршено 



Адаптација сутеренске просторије  644.359,60 Адаптација сутеренске просторије за потребе Одсека за журналистику завршено 

Набавка дигиталних фотоапарата  36.841.96 Набавка дигиталних фотоапарата за потребе одсека за хунгарологију и за потребе факултета завршено 

Набавка и замена кружног алуминијумског прозора 42.890,00 Набавка и замена кружног алуминијумског прозора у холу деканата са могућношћу отварања  завршено 

Набавка рачунарске опреме 62.542,80 Набавка и испорука рачунара за потрене Центра за српски језик завршено 

Набавка у уградња алуминијумски прозора 49.522,72 Отварање фиксних прозорских портала у кино сали и уградња прозора завршено 

Набавка ЛЦД телевизора 157.815,12 Набавка ЛЦД телевизора за потребе свечане сале и центра за српски језик завршено 

Набавка рачунарске опреме 97.100,00 Набавка рачунарске опреме за потребе Одсека за медијске студије завршено 

Набавка и уградња олука 21.240,00 Набавка и уградња олука за кишницу изнад просторије за медијске студије   завршено 

Набавка А/В опреме 129.391,00 Набавка и испорука аудио – видео опреме за потребе факултета завршено 

Набавка рачунарске опреме  84.932,16 Набавка рачунарске опреме за потребе Одсека за српски језик завршено 

Набавка рачунарске опреме 927.119,77 Набавка рачунарске опреме за потребе факултета завршено 

Набавка канцеларијског намештаја 969.122,20 Набавка, испорука и уградња канцеларијског намештаја за потребе факултета завршено 

Постављање подних облога  13.364,74 замена дотрајалих подних облога (итисона) новим – ламинатом 94/25 завршено 

Набавка рачунарске опреме  222.939,00 Набавка рачунарске опреме за потребе рачунарске учионице завршено 

Отварање прозорских отвора на вретима  68.280,00 Израда и уградња прозорских застакљених отвора на вратима учионица и семинарских библиотека  завршено 

Израда и уградња алуминијумског прозора  56.050,00 Израда и уградња алуминијумског прозора у просторији за журналистику – сутерен завршено 

Израда и уградња алуминијумских  прозора 484.610,00 Отварање фиксних прозорских портала у амфитеатру и уградња прозора са заштитним решеткама завршено 

Адаптација просторија за ЛЕП 1.826.637,35 Адаптација простора за потребе Лабораторије за експерименталну психологију (приземље) у току 
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