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Новонастала ситуација која доводи до измене и допуне финансијског плана за 2021. годину : 

Закључци Градоначелника града Београда број: 6-6545/21-Г/27.09.2021. и 6-6557/21-

Г/27.09.2021., којима се Секретаријат за финансије Градске управе града  Београда 

обавезује да за Правно-биротехничку школу „Димитрије Давидовић“ из Земуна, обезбеди 

финансијска средства за извођење следећих радова и услуга: 

 

1. ЗАКЉУЧАК  бр.6-6545/21-Г  

- за финансирање радова на текућем одржавању спортског терена у дворишту 

школе, у износу са ПДВ-ом.      3.575.394,60 дин 

- за финансирање услуга вршења стручног надзора над извођењем радова, у 

износу са ПДВ-ом.           107.261,84 дин 

2. ЗАКЉУЧАК бр.6-6557/21-Г 

- за финансирање радова на текућем одржавању фасаде на објекту школе, у 

износу са ПДВ-ом.       3.599.736,00 дин 

- за финансирање услуга вршења стручног надзора над извођењем радова, у 

износу са ПДВ-ом.            72.000,00 дин 

- за финансирање услуга ангажовања координатора за безбедност и здравље на 

раду у фази извођења радова, у износу са ПДВ-ом.       21.600,00 дин 

- за финансирање услуга ангажовања координатора за безбедност и здравље на 

раду за израду Плана превентивних мера, у износу са ПДВ-ом.      18.000,00 дин

    

 

Укупно одобрена вредност:                                                                         7.393.992,44 динара 

 

 

 

 

На извору 07 – трансфери од другог нивоа власти – Градска управа града Београда Секретаријат 

за образовање и дечју заштиту, увећати планиране приходе и са њима повезане расходе: 

-  ПРИХОДЕ на економској класификацији 733121, увећати за 7.393.992,44 динара             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

РАСПОРЕД ТРОШКОВА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ - НА 
ОСНОВУ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ РАДОВА 

  

Конто Опис 

одржавање 
фасаде 1705м2 

поправка 
крова  

спортски 
терен  1305м2 

1 2 3 4 5 

     425 Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

3.599.736 
 

3.575.395 

425111 Зидарски радови  
323.568 

 
  

  обијање фасадног малтера и чишћење 
спојница опеке зида 214 м2  77.040     

  Набавка материјала и малтерисање 
фасаде цементним малтером 1:3, 214 м2 

                      
246.528 

 
  

425113 Молерски радови 
2.662.368 

 
  

  Набавка материјала и обрада фасаде 
фасадним лепком и мрежицом у два слоја  
1705 м2 

961.620     

  Набавка материјала и наношење подлоге. 
Након сушења прајмера наноси се 
заглађени акрилни декоративни малтер 
дебљине 1,5мм;  1705 м2 .            1.700.748 

 
  

425119 Остале услуге и материјали за 
текуће поправке и одржавање 
зграда  613.800 

 
  

  Монтажа и демонтажа радне скеле 
приликом извођења фасадерских радова 
обрачун по м2= 1705 м2 613.800     

425191 Текуће попревке и одржавање 
осталих објеката (спортско игралиште)     3.575.395 

  машинско чишћење и прскање 
хемикалијом за сузбијање вегетације 
1305м2     234.900 

  репарација и заливање пукотина 
полиуретанским лепком 1305м2 

    469.800 

  набавка и наношење акрилног система 
Mapecoat TNS Multisport Proffesional 
1305m2     2.750.695 

  набавка и исцртавање фарбе за 
обележавање терена (рукомет, кошарка, 
одбојка)     120.000 

-   

 

 

 



 

 

РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА НА ШЕСТОМ НИВОУ: 

 

расход Вредности у 

донетом финанс. 

плану за 2021. 

Вредности  у 

измењеном 

финанс.плану 

Разлика – увећана 

вредност плана 

423599 – стручне  услуге 400.000,00 618.861,84 218.861,84 

425111 – зидарски радови 105.000,00 428.568,00 323.568,00 

425112 – столарски радови 0,00 0,00 0,00 

425113 – молерски радови 170.000,00 2.832.368,00 2.662.368,00 

425114 – радови на крову 300.000,00 300.000,00 0,00 

425115 – радови на водовод 50.000,00 50.000,00 0,00 

425116 – централно грејање 330.000,00 330.000,00 0,00 

425117 – ел.инсталације 50.000,00 50.000,00 0,00 

425119 – остале усл и матер. 170.000,00 783.800,00 613.800,00 

425191 – одрж.осталих ојек 1.700.000,00 5.275.394,60 3.575.394,60 

         УКУПНО: 3.275.000,00 10.668.992,44                7.393.992,44              

 

 

Пошто је финансијски план за 2021. годину унет кроз Веб апликацију (софтвер за праћење 

финансирања у образовању, на адреси: https://fis.mnp.rs) Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, неопходно је у апликацији поднети захтев за откључавање плана буџета и 

у истом изменити планске вредности, по екеономским класификацијама на четвртом нивоу: 

 

423500 – стручне услуге _________________________________618.861,84 –     619 хиљада дин 

425100 – услуге текућег одржавања зграда_______________10.050.130,60 – 10.050 хиљада дин. 

II.  ПОСЕБНИ ДЕО 
 

            Посебни  део измењеног и допуњеног Финансијског плана чини: Годишњи план прихода 

и примања и Годишњи план расхода и издатака по изворима финансирања. 

 

 

Земун, 04.10.2021. 

 

 

 

                  Директор школе 

       ____________________ 

       Зорица Маравић 

 

https://fis.mnp.rs/

