
Поштоване колегинице и колеге, 
  

 
Надам се да успешно одолевате здравственим ризицима у тешким околностима проузрокованим 
епидемијом вируса Covid-19 у којима се сви заједно налазимо, као и да сте Ви и Ваши најмилији 
добро и да свакодневно бринете о свом здрављу и безбедности. 
 
Са задовољством могу да констатујем да се већина активности на извођењу онлајн наставе одвија 
редовно и без већих проблема, што ће нам омогућити да у овом сегменту школску годину 
завршимо регуларно. 
 
Такође, лепа вест је да је дана 23. марта 2020. године, потписан протокол о увођењу извођача 
радова у посао на реконструкцији и доградњи нове зграде ФОН-а и да су тог дана званично 
започети радови, који за сада теку несметано и одвијају се предвиђеном динамиком.  
 
Као што сте могли да приметите, 30. марта је исплаћен други део фебруарске зараде, у пуном 
износу, за све запослене на факултету и поред чињенице да постоје велики проблеми са 
приливом новца на рачун сопствених прихода. 
 
Услед очекиваних проблема, имајући у виду стање у привреди и друштву, уплате рата од 
самофинансирајућих студената (по различитим нивоима студија), које чине највећи део 
сопствених прихода факултета, не само што нису редовне већ су и значајно умањене, што је 
довело до значајног поремећаја у новчаним токовима факултета. 
 
Поред тога, треба имати у виду да све раније преузете обавезе за плаћања, односно рачуни који 
се налазе у централном регистру фактура и који доспевају у наредном периоду, морају се у 
потпуности реализовати по доспећу, како факултетски рачун не би ушао у блокаду. 
 
Из тог разлога, желим да Вас обавестим да ћемо у наредном периоду, до тренутка када се 
новчани токови факултета буду у потпуности стабилизовали, бити принуђени да смањимо исплате 
зарада за запослене из дела сопствених прихода, до износа који буде диктирало стање на рачуну 
и процена ситуације, уз претпоставку да ће надлежно МПНТР, као и до сада, уплаћивати пуни 
износ накнада за зараде запосленима на ФОН-у у прописаним роковима.  
 
Молим вас да прихватите ову меру као крајње изнуђену и неопходну ради очувања редовних (али 
умањених) примања за све запослене, уз наду да ће ванредна ситуација у којој се налазимо 
трајати што краће и да ћемо убрзо по окончању ванредних мера моћи у кратком року да се 
вратимо на стандардни режим у исплати зарада. 
 
Желим Вам пре свега здравље и свако добро у наредном периоду.  

  
 
Срдачан поздрав, 

  
 

                                                                                                     ДЕКАН ФОН-а 
 

Проф. др Милија Сукновић 


