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Универзитет у Новом Саду 

Филозофски факултет 

Број: 01-20/2 

Дана, 23.2.2022. године 

 

Записник 

са 16. седнице Савета Филозофског факултета која је одржана 21.2.2022. године у кино-сали 

Факултета са почетком у 13 часова 

Присутни чланови:     Одсутни чланови: 

1. др Јасмина Грковић-Мејџор   1. др Владимир Баровић 

2. др Радослав  Ераковић    2. Сара Павков 

3. др Владислава Гордић Петковић  3. Срђан Граовац  

4. др Чила Уташи     4. Филип Солдо, оп. одсутан 

5. др Марко Шкорић     5. Мирјана Голубовић, оп. одсутна 

6. др Дејан Пајић     6. др Дарко Голић 

7. Вања Фекић     7. Марко Марковић 

8. Мирослав Радека 

9. Ивана Мацак 

10. Немања Церовановић 

Поред чланова Савета седници су присуствовали: проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан 

Факултета, проф. др Јасмина Коџопељић, продекан за наставу, проф. др Зоран Пауновић, продекан 

за науку и међународну сарадњу, проф. др Миливој Алановић, продекан за послове акредитације, 

самовредновања и праћења квалитета рада Факултета, и Соња Костовић, стручни сарадник. 

Дневни ред  16. седнице Савета једногласно је усвојен. 

1. Усвајање Записника са 15. седнице Савета Филозофског факултета; 

 

Записник са 15. седнице Савета  усвојен је једногласно. 

 

2. Усвајање Извештаја о пословању Факултета у 2021. години; 

Након уводне речи проф. др Јасмине Грковић-Мејџор, Мирослав Радека, шеф Службе 

за финансијско-материјалне послове у свом образложењу навео је да су укупни 

приходи Факултета у 2021. износили милијарду и 147 милиона динара и да  у тој 

структури доминирају приходи из буџета Републике Србије (82%). То су строго 

наменски приходи и намењени су пре свега за финансирање зарада запослених, зараде 

младих истраживача, као и републичких научних пројеката. Приходи од Покрајине 

износили су 20 милиона динара. Они су такође строго наменски и користили су се за 

финансирање покрајинских научних пројеката као и сталних трошкова Факултета. 

Сопствени приходи износили су укупно 191 милион и потичу од уплате студената, 

рада центара, скриптарнице. Када је реч о трошковима Факултета, средства су 
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издвојена за набавку опреме, пре свега рачунара (7 милиона), потпуно су обновљени 

рачунари у једној рачунарској лабораторији, затим за интегративну функцију 

Универзитета, као и за акредитацију, поправку зграде и опреме (реновирани су 

бетонски елементи на улазу). За набавку потребних материјала за наставу и одржавање 

зграде издвојено је 9 милиона динара. Исплаћене су отпремнине за одлазак запослених 

у пензију,  као и  трошкови превоза запослених. Факултет је подржао и финансирао 

активности студената (4.901.000 динара) у које спадају трошкови осигурања студената, 

превоза на Филозофијаду, награде за даровите студенте, награде најбољим младим 

истраживачима, поклона за најбоље студенте поводом Дана Факултета, као и плата 

студента продекана. 

Савет Факултета једногласно је усвојио Извештај о пословању Факултета  у 2021. 

години. 

3. Усвајање записника о попису: 

 

а) основних средстава на дан 31.12.2021. године;  

б) стања на рачунима на дан 31.12.2021. године; 

в) стања у Скриптарници Факултета на дан 31.12.2021. године; 

г) датих аванса на дан 31.12.2021. године; 

д) дуговања према добављачима на дан 31.12.2021. године; 

ђ) потраживања према купцима на дан 31.12.2021. године; 

 

Након уводне речи проф. др Јасмине Грковић-Мејџор, Мирослав Радека, шеф Службе 

за финансијско-материјалне послове кратко је образложио Записник и навео да су тим 

поводом формиране комисије за попис на дан 31.12.2021. године, које су саставиле 

записнике који представљају пратећу документацију уз Завршни рачун за 2021. годину. 

 

Записник о попису једногласно је усвојен. 

 

4. Предлог Наставно-научног већа за оснивање Центра за бихејвиорална истраживања у 

психологији; 

 

Након уводне речи проф. др Јасмине Грковић-Мејџор, председнице Саветa, Савет 

Факултета једногласно је прихватио предлог за оснивање Центра за бихејвиорална 

истраживања у психологији. 

 

5. Именовање проф. др Снежане Смедеревац за руководиоца Центра за бихејвиорална 

истраживања у психологији  

Наставно-научно веће на електронској седници одржаној од 4. до 7.2.2022. године, 

предложило је проф. др Снежану Смедеревац за руководиоца Центра; 

 

Након уводне речи проф. др Јасмине Грковић-Мејџор, председнице Саветa, Савет 

Факултета једногласно је прихватио предлог да се проф. др Снежана Смедеревац 

именује за руководиоца Центра за бихејвиорална истраживања у психологији. 
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6. Именовање доц. др Борке Малчић за управника  Педагошког центра при Одсеку за 

педагогију  

Наставно-научно веће на електронској седници одржаној од 4. до 7.2.2022. године, 

предложило је доц. др Борку Малчић за управникаа Центра; 

 

Након уводне речи председнице Савета, Савет Факултета једногласно је усвојио 

предлог да се доц. др Борка Малчић именује за управника Педагошког центра при 

Одсеку за педагогију. 

 

7. Именовање проф. др Милана Ајџановића за координатора Центра за српски језик и 

културу 

Наставно-научно веће на електронској седници одржаној од 4. до 7.2.2022. године, 

предложило је проф. др Милана Ајџановића за координатора Центра за српски језик и 

културу; 

 

Након уводне речи председнице Савета, Савет је једногласно усвојио предлог одлуке о 

именовању проф. др Милана Ајџановића за координатора Центра за српски језик и 

културу. 

 

8. Питања, предлози, сугестије: 

У оквиру ове тачке деканица Факултета, проф. др Ивана Живановић Секеруш осврнула 

се на другу тачку дневног реда и истакла да је Покрајина као оснивач финансирала 

само 32% сталних трошкова Факултета, да је то знатно мање него претходних година, 

да ће ствари као такве бити неодрживе и мораће да се мењају. 

 

 Седница је завршена у 13:20 часова. 

 

  Записник саставила:    Председник Савета Факултета 

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


