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Опис инвестиције 
Вредност 

инвестиције 
Намена инвестиције 

Стање завршености у 2010. години 
(планирано / у току / завршено) 

IИзрада електричних инсталација у рачунарским учионицама   136.326,20 Замена постојеће неадекватне ел. инсталације са инсталацијом која одговара постојећим потребама завршено 

Проширење система за аутоматску дојаву пожара у просторијама Лабораторије експерименталну 
психологију 

16.300,00 
После реконструкције простора ЛЕП-а указала се потреба за проширењем система за аутоматску дојаву 
пожара 

завршено 

Набавка рачунара, софтвера и уређаја за непрекидно напајање за Службу рачуноводства 259.268,88 Обезбеђивање неопходне опреме и софтвера за Службу рачуноводства завршено 

Набавка рачунарске опреме за потребе Одсека за филозофију и Одсека за српски језик 189.989,32 Рачунарска опрема за потребе неведених одсека завршено 

Измештање аларма из 31/1 у 9а/с  20.520,20 Премештања постојећег аларма због промене намене просторије завршено 

Нови телефонски прикључак за кабинет 44/1 11.800,00 За потребе темпус пројекта завршено 

Набавка и уградња носача ЛЦД пројектора и пројекционих платана 176.000,00 Осавремењавање наставнонаучних активности завршено 

Набавка рачунарских компоненти 102.501.96 За потребе побољшања рачунарских перформанси на рачунарима на Одсеку за журналистику   завршено 

Израда студије техноекономских аспеката замене постојећег система осветљења 181.476,00 Побољшање енергетске ефикасности и смањења оптерећења ел. инсталација раеактивном снагом завршено 

Израда ел. инсталација и WGA veza po učionicama i seminarima za povezivanje LCD projektora 175.106,43 Напајање ЛЦД пројектора и повезиванје истих са рачунарима zавршено 

Израда ел. инсталација за напајање  феномата 108.673,16 Предуслови за пуштање феномта у рад завршено 

Набавка конференцијских столица  2.997,20 За потребе факултета завршено 

Набавка лиценце за антивирус програм Касперски 318.794,70 За потребе информатичког система на факултету завршено 

Израда ел. инсталација у учионицама 37/1, 41/1 и 42/1 356.714,00 За напајање рачунарске опреме и фонетских лабораторија завршено 

Испитивање функционалности струјних кругова ел. осветљења и провера заштите од индиректног 
додира на новим расветним телима 

26.000,00 Добијање стручног налаза - извештаја о трженом  на новим расветним телима завршено 

Набавка рачунарске опреме  552.700,00 За потребе Темпус пројекта завршено 

молерско фарбарски радови  101.912,29 Уређење лекторског стана завршено 

Набавка дигиталног фотоапарата 45.679,00 За потребе Одсека за историју завршено 

Поправка дигиталних фотокопир апарата у Централној копирници  61.161,76 За потребе Централне фотокопирнице завршено 

Набавка мрежне опреме 62.938,84 За потребе Централног мрежног чворишта и Службе рачуноводства завршено 

Лимарске услуге на поправци крова на амфитеатру 49.458,52 Поправке бакарног плашта на амфитеатру после крађе истог завршено 

Набавка диктафона 12.598,00 За потребе Одсека за психологију завршено 

Набавка ласерског штампача 10.856,00 За потребе Пројекта (Говор Н.Сада)  завршено 

Набавка А/В опреме 286.681,00 За потребе Одсека за медијске студије завршено 

Испитивање функционалности струјних кругова ел. осветљења и провера заштите од индиректног 
додира на новим расветним телима 

41.300,00 Добијање стручног налаза - извештаја о трженом  на новим расветним телима завршено 

Набавка техничке опреме 163.902,00 За потребе Одсека за медијске студије и Одсека за славистику завршено 

Набавка софтвера  33.193,51 За потребе одсека за Психологију завршено 

Набавка феномата 242.416,00 Замена за папирне убрусе завршено 

Набавка мрежне опреме245.575,90 245.575,90 За повезивање рачунара на рачунарску мрежу по учионицама и семинарима факултетa у току 

Набавка и уградња ламината  160.120,00 Замена дотрајалих посних облога (итисони) по кабинетима и Семинарској читаоници 96/3 завршено 

Набавка резервног напајања  14.490,40 За потребе Одсека за психологију завршено 

Набава рачунарске опреме 1.566.525,16 За потребе одсека ФФ завршено 



Набава рачунарске опреме 2.268.949,62 За потребе рачунарске учионице 37/1, одсека и служби ФФ завршено 

Набавка опреме за мултимедијалног – видеоконференцијског центра  4.082.599,40 За потребе Темпус пројекта завршено 

Набава рачунарске опреме 716.459,98 За потребе одсека и служби ФФ завршено 

Набавка видеоконференцијске опреме 2.877.997,63 За потребе Темпус пројекта завршено 

Набавка опреме за фонетску лабораторију 2.807.164,65 Замена дотрајале опреме у постојећој фонетској лабораторији (42/1) завршено 

Набавка сигурносних – паник лампи  704.732,88 Замена дотрајалих и неисправних сигурносних – паник лампи по згради Факултета завршено 

Санација електричне расвете  2.184.243,70 Замена дотрајалих и неисравних расветних тела новим завршено 

Санација електричне расвете  870.904,90 Замена дотрајалих и неисравних расветних тела новим завршено 

Постављање прозорских застора по учионицама факултета 523.055,39 Заштита од сунца и стварање услова за пројекције са ЛЦД пројектора  по учионицама факултета завршено 

Израда школског намештаја по учионицама  656.783,28 Проширење капацитета по учионицама завршено 

Израда канцеларијског  намештаја  1.082.275,00 За потребе Семинарских читаоница, кабинета и лабораторија завршено 

Набава рачунарске опреме 1.127.420,22 За потребе одсека ФФ завршено 

Адаптација простора  1.573.695,20 Адаптација простора Деканата ФФ завршено 

Набавка покретних архивских регала  2.658.422,00 За потребе активне архиве Студентске службе ФФ завршено 
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