
  

 
 

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПРОСТОР И ОПРЕМУ У 2011. ГОДИНИ 

Универзитет  
у Новом Саду 

Филозофски 
факултет 

 

Опис инвестиције Вредност 
инвестиције Намена инвестиције Стање завршености у 2011. години 

(планирано / у току / завршено) 
Молерско фарбарски радови  117,702,87 Молерско фарбарски радови у лекторским становима и Кино сали завршено 
Набавка и уградња каналске климе  305.019,38 Климатизација и вентилација преводилачких кабина и простора за техничку подршку у К.сали завршено 
Израда намештаја 351.395,74 Израда пултева у Фонетској лабораторији, рачунарских пултева, огласних табли ... за потребе Факултета завршено 

Електроинсталатерски радови 313.258,00 Проширење електроенергетских инсталација у згради Факултета завршено 
Набавка фасцикли 1.935.000,00 Архивске фасцикле за досијее за потребе Студентске службе завршено 

Набавка рачунарске опреме са пратећим софтвером 2.873.611,76 Рачунарска опрема са пратећим софтвером за потребе Одсека и стручних служби Факултета завршено 
Набавка и замена подних и зидних облога у Кино Сали и Свечаној сали Факултета 808.300,00 Замена дотрајалих подних и зидних облога у К. Сали и Свечаној сали (30/1) завршено 
Тапацирање фотеља у Кино Сали и Свечаној сали Факултета 1.514.530,00 Замена дотрајалих тапацирунга на фотељама  у Кино Сали и Свечаној сали Факултета завршено 

Санација расвете у згради факултета 2.156.947,96 Замена дотрајалог електричног осветљења у просторијама Факултета са новим и енергетски ефикаснијим 
расветним телима  у току 

Извођење  главних електроенергетских  напојних водова од трафо станице до главних ормара у А и Б 
ламели Факултета 3.447.513.96 Ставарање предуслова за израду новог развода електроенергетских инсталација у згради факултета  у току 

Занатско – гипсарски радови у Кино Сали 637.200,00 Израда нових кабина за симултано превођење са свим неопходним занатским  радовима завршено 

Набавка израда и монтажа библиотечког и канцеларијског намештаја  913.556,00 За потребе Централне библотеке (Семинарске библиотеке) и кабинетског простора Ф. Ф. завршено 

Набавка радних столица 1.285,020,00 За потребе одсека и служби ФФ у току 

Набавка подних облога 1.304.036,20 Замена дотрајалих подних облога (итисона) са ламинатима по Семинарсјим библиотекама и кабинетима у току 

Набавка видео опреме 976.601,00 Видео опрема за потребе Одсека за медијске студије у току 

Набавка аудио опреме 329.649.52 Аудио опрема за потребе Факултета завршено 

Набавка аудио опреме 827.628,00 Аудио опрема за потребе Одсека за медијске студије у току 

Набавка рачунарске и електронске опреме 933.249,36 Опрема за потребе рада на Пројектима и за потребе Факултета у току 

Преплата за стручну периодику  824.076,40 Стручна периодика завршено 

Софтвер 1.050.000,00 Софтвер за потребе Студентске службе у току 

Услуге штампе 2.632.399.20 Издавачка делатност завршено 

Реконструкција мрежног сегмента 290.767,34 Реконструкција мрежног сегмента за потребе Студентске службе завршено 
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