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Универзитет у Новом Саду 
Филозофски факултет 
Број: 01-20/6 
Дана, 21.12.2021. године 
 

 

Записник 

са 15. седнице Савета Филозофског факултета која је одржана 20.12.2021. године у кино-сали 
Факултета са почетком у 13 часова 

Присутни чланови:      Одсутни чланови: 

1. др Јасмина Грковић-Мејџор           1. др Владислава Гордић Петковић, оп. одсутна 
2. др Радослав  Ераковић            2. Марко Марковић 
3. др Владимир Баровић                                    3. Сара Павков, оп. одсутна 
4. др Чила Уташи             4. Срђан Граовац, оп. одсутан 
5. др Марко Шкорић 
6. др Дејан Пајић 
7. Вања Фекић 
8. Мирослав Радека 
9. Ивана Мацак 
10. Немања Церовановић 
11. Мирјана Голубовић 
12. др Дарко Голић 
13. Филип Солдо 

 

Поред чланова Савета седници су присуствовали: проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан 
Факултета, проф. др Оливера Кнежевић-Флорић, продекан за финансијско-организационе 
послове, проф. др Јасмина Коџопељић, продекан за наставу, и проф. др Зоран Пауновић, 
продекан за науку и међународну сарадњу.  

Уз напомену председнице Савета проф. Грковић-Мејџор да би тачка 4 дневног реда требала да 
гласи усвајање предлога измена, а не допуна финансијског плана за 2021. годину, предложени 
дневни ред једногласно је усвојен. 

 

1. Усвајање Записника са 14. седнице Савета Филозофског факултета 
 
Записник са 14. седнице усвојен је једногласно. 
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2. Усвајање предлога Финансијског плана Факултета за 2022. годину са предлогом 
финансијског плана Студентског парламента Факултета за 2022. годину 

Након уводне речи проф. др Јасмине Грковић-Мејџор, председнице Савета, проф. др 
Оливера Кнежевић Флорић, продекан за финансијско-материјалне послове, 
образложила је финансијски план за 2022. годину. У свом образложењу проф. др 
Кнежевић Флорић је навела: 

- да је Финансијски план за 2022. годину урађен на основу остварених прихода и 
трошкова у претходним годинама, као и на основу пројекција за 2022. годину; 

- да се Финансијски план састоји од плана прихода и плана расхода и да је подељен по 
изворима финансирања (буџетска средства, сопствена средства, донације, социјални 
доприноси, трансфери између буџетских корисника и скриптарница); 

- да је највећи део прихода планиран из буџета Републике Србије и АПВ (80%), да су 
ови приходи строго наменски и могу се користити искључиво за финансирање зарада 
запослених, као и републичких и покрајинских научно-истраживачких пројеката; 

- да су приходи из донација (2%) такође наменски и могу се трошити само према 
потписаним уговорима; 

- да ће се сопствени приходи (18%) трошити за покриће низа трошкова које не 
финансирају ни РС ни АПВ као оснивачи. Како је и наредна 2022. година најављена  
као ковид година и планирана је комбинована настава у оквиру Факултета, повећали 
смо средства за одржавање зграде и хигијене, режијске трошкове, набавку  рачунара и 
рачунарске опреме, као и набавку књига. Од сопствених прихода финансираће се и 
интегративна фукнција Универзитета, акредитација нових студијских програма, 
месечни  трошкови  превоза запослених и  трошкови отпремнина приликом одласка у 
пензију; 

- као и претходних година, део сопствених средстава намењен је за текуће поправке 
зграде, санацију крова и фасаде, замену дотрајалних грејних и канализационих 
инсталација, побољшање енергетске ефикасности зграде, као и видео надзор зграде. За 
суфинансирање ових поправки ћемо се и наредне  године за помоћ обратити 
оснивачима, али је при томе неопходно да и Факултет као корисник зграде 
партиципира у делу тих трошкова. На жалост, тих средстава већ годинама немамо јер 
се ниједна цена наших услуга није мењала од 2009. године. 

Такође део сопствених средстава опредељен је за обавезе које Факултет има према 
студентима, као што су: осигурање студената, стипендије даровитим студентима, 
награде најбољим младим истраживачима које се додељују приликом обележавања 
дана Факултета, награде најбољим студентима Факултета, плата студента продекана, 
као и културне активности студената. 

Немања Церовановић председник Студентског парламента, у свом образложењу 
истакао је да се у Финансијском плану Студентског парламента за 2022. годину, налазе 
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трошкови који покривају уобичајне активности студената као што су трошкови превоза 
за Филозофијаду, стручне конференције, трошкови изнајмљивања спортске сале за 
студенте, средства за женску иницијативу и подршку и средства намењена за многе 
хуманитарне акције које ће Парламент наредне године организовати. 

Финансијски план Факултета за 2022. годину као и Финансијски план Студентског 
парламента за 2022. годину једногласно су усвојени. 

 
3. Усвајање Предлога плана јавних набавки за 2022. годину 

Након уводне речи председнице Савета, Мирослав Радека, шеф Службе за финансијско 
материјалне послове рекао је да је план јавних набавки за наредну годину усклађен са 
Финансијским планом Факулета, састоји се из четири дела (добра, услуге, радови, као и 
набавке на које се закон не примењује), као и да је Факултет у обавези да покрене јавне 
набавке за све набавке добара, услуга или радова чија годишња вредност прелази 
1.000.000,00 динара, што значи да ће Факултет током 2022. године спровести преко 90 
јавних набавки. 

План јавних набавки Факултета за 2022. годину једногласно је усвојен. 

4. Усвајање предлога изменe финансијског плана за 2021. годину 
 
Након уводне речи председнице Савета и шефа Службе за финансијско-материјалне 
послове,  Вања Фекић, службеник за јавне набавке, у свом образложењу је навео 
разлоге измене Финансијског плана за 2021. годину. Наиме, приликом реализације 
јавне набавке услуге осигурања студената за 2020. годину, дошло је до кашњења 
отпочињања процедуре чиме би студенти у случају наступања осигураног случаја, а по 
истеку важеће полисе били у немогућности да остваре своја права која им по 
осигурању припадају. Из наведеног разлога активирана је клаузула полисе о 
продужењу на додатна три месеца, чиме су се рокови покретања и окончања јавне 
набавке као и плаћања рачуна по полиси, пролонгирали.То је довело Факултет у 
ситуацију да у  календарској 2021. години фактички изврши плаћање две полисе. 
 

5. Предлог Одсека за српски језик и лингвистику за оснивање Центра за српски језик и 
културу 
 
Након уводне речи председнице Савета,  предлог Одсека за српски језик и лингвистику 
за оснивање Центра за српски језик и културу једногласно је усвојен. 
 
 

6. Доношење Одлуке о именовању управника и помоћника Центра за језике 
 
Након уводне речи председнице Савета,  предлог одлуке о именовању управника и 
помоћника Центра за језике једногласно је усвојен. 
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7. Усвајање извештаја о ревизији и предлога за излучивање: 
a. Фонда семинарске библиотеке Одсека за медијске студије и семинарске 

библиотеке Одсека за филозофију  
b. Фонда Централне библиотеке и предлози за расходовање и излучивање  
c. Предлог за излучивање публикација фонда семинарске библитеке Одсека за 

хунгарологију; 
 

Након уводне речи председнице Савета, једногласно је усвојен предлог извештаја о 
ревизији и предлога за излучивање фонда семинарске библиотеке Одсека за медијске 
студије и семинарске библиотеке Одсека за филозофију, фонда Централне библиотеке 
и предлози за расходовање и излучивање и предлог за излучивање публикација фонда 
семинарске библитеке Одсека за хунгарологију. 
 

8. Доношење Одлуке о покретању процедуре добијања сагласности Управе за имовину 
АПВ за закуп простора 
 
Након уводне речи председнице Саветa,  једногласно је усвојена  Одлукa о покретању 
процедуре добијaња сагласности Управе за имовину АПВ за закуп простора. 
 

9. Питање, предлози и сугестије 

На самом крају седнице, председница Савета, проф. др Јасмина Грковић-Мејџор се 
захвалила свим члановима Савета на сарадњи и пожелела им срећне предстојеће 
празнике. 

 

 Седница је завршена у 13:20 часова. 

 

  Записник саставила:    Председник Савета Факултета 

  Соња Костовић с.р.         Проф. др Јасмина Грковић-Мејџор с.р. 


