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На основу Закона о  Буџету РС (Сл.гласник РС, бр103/2015 ) и чл. 32. Статута Дома ученика средњих школа 
Сремска Митровица,   Управни одбор Дома ученика средњих школа Сремска Митровица на седници одржаној 
03.07.2020. године, доноси одлуки да се усваја  
 

ПРВА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

У Финансијском плану Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици брише се:  
  
1.Реконструкција и доградња поткровља у старом делу дома 
 

Предвиђена средства за ову намену у  износу од 21.244.956,80 динара планирана су из буџета 
Републике Србије, а 1.000.000,00 динара из сопствених прихода . 
С обзиром да у овој години неће бити одобрена наведена средства, планирани поступак се брише из 
Финансијског плана за 2020. годину и биће поново предвиђен у Финансијском плану  за 2021. годину. 
 
 Средстава у износу од 1.000.000,00 динара која су планирана  из сопствених прихода за доградњу поткровља, 
уколико се остваре,  биће распоређена за набавку опреме . 
 
2.Рушење зида између медијатеке у старом делу дома и трпезарије у новом делу 
- У 2020. у плану је рушење зида између медијатеке у старом делу дома и трпезарије у новом делу и 
постављање стаклених врата. Неопходна средства износе 1.100.000,00 динара. 
Поступак се брише се из финансијског плана. Средства ће бити усмерене на  остале услуге одржавања зграде 
(одржавање крова на новијем делу дома), што је већи приоритет. 
 
3. Кречење целе зграде 
-У 2020. години је било  у плану кречење целог Дома.  Неопходна средства износе 4.000.000,00 и планирана су  
из буџета АПВ 3.000.000,00  а 1.000.000,00 из сопствених прихода. Како средства нису обезбеђена, извршићемо 
кречење критичних делова зграде (поткровље и други спрат новог дела дома). Вредност планираних радова је 
400.000,00 динара. 
 
4. Замена таркета плочицама, у ученичким собама 
-У 2020 години била је у плану замена таркета плочицама, у ученичким собама. Како нису обезбеђена средства 
за кречење целе зграде, одустало се и од ових радова, пошто су требали да се изводе у континуитету.  
 
У финансијски план додаје се: 
1.Постављање бехатон плоча и плочица на терасама 
 Постављање бехатон плоча  испред главног улаза у дом и замена плочица на терасама у западном и источном 
крилу старог дела дома. Зхтев је упућен  Министарству просвете. Неопходна средства износе 3.238.440,00 
динара.  
 
2. Замена црепа и летве на делу крова (мења се планирана вредност) 
У току 2020. године дошло је до оштећења црепа и летве на једном делу крова новије зграде дома, па самим тим 
и прокишњавања у дечије собе. Неопходно је отклонити недостатке. 
У финансијском плану су планирана средства у износу од 200.000,00 динара,  што није довољно. Прикупљене 
су понуде и вредност услуге   износи  1.020.000,00 динара.  
Измена плана се односи на вредност  и гласи: 
 
*Остале услуге одржавања згрде и других објеката-чишћење олука (70.000,00), замена полупаног црепа, летве, 
лима, тер папира и др. (1.020.000,00) . Неопходна средства у укупном  износу од 1.090.000,00 динара планирамо 
да обезбедимо из средстава која су била намењена за радове у медијатеци од којих се одустало. 
 
  

Остале ставке у Финансијском плану се не мењају. 
  

         Директор, 
                                                                                                                         Миленко Тодић 


