ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ _______/22
_________.2022.ГОДИНЕ
МАТАРУШКА БАЊА

На основу члана 29.алинеја 3 Статута Геронтолошког центра Матарушка Бања,број
1215/04 од 15.12.2004.године Закона о буџету Републике Србије за 2022.годину(Сл.глас.РС
број 110/2021) и Расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима
Министарства) број 401-00-00008/477/2021 од 20.12.2021.године
Управни одбор Геронтолошког Центра Матарушка Бања на својој________седници која је
одржана дана__________ доноси следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању финансијског плана Геронтолошког Центра Матарушка Бања за 2022.годину

1. Усваја се финансијски план Геронтолошког Центра Матарушка Бања за
2022.годину
2. Саставни део ове одлуке је табеларни преглед финансијског плана за 2022.годинне
усклађен са расподелом средстава број 401-00-01638/2021-12 од 20.12.2021.године
3. Одлуку доставити Министарству за рад,запошљавање,борачка и социјална
питања, Надзорном одбору, директору, служби рачуноводства,архиви и уз
материјал.

Образложење
- ЈББК – 00183 Геронтолошки Центар Матарушка Бања
- шифра програма 0902-социјална заштита
- шифра пројекта 0005-обављање делатности установа социјалне заштите
- шифра функције 070- социјална помоћ угроженом становништву
– шифра извора финансирања
– 01 – буџет РС
– 03 – приход од здравства
– 04 – сопствени приходи

Додењени су:
Приходи
791 – буџет РС ..................................................................................34.101.032,00
Сопствени приходи
781 – приход здравства .....................................................................22.320.835,00
745 – приходи од смештаја................................................................58.900.174,00
321 – нерасп.вишак прихода и примања из ранијих година........... 4.974.000,00
742 – приходи од бифеа...................................................................... 1.000.000,00

РАСХОДИ :
411- зараде
412-социјални доп.
413-накнаде
414-соц. дав.запосл
415-нак. тр.запосл
416-нагр.запосле.
421-стални трш.
422-трошк.путова.
423-усл. по уговору
424-специјал.усл.
425-тек.поп.одрж
426-материјали
427-”џепарац” кор.
482-порези,таксе
483-нов. каз по реш

01
22.114.232,00
3.641.796,00
15.399,00

03

04

09

13

18.292.020,00 27.542.881,00
4.264.000,00
3.044.815,00 4.096.720,00
710.000,00
40.000,00
823.125,00
843.605,00
10.000,00 1.965.305,00
9.000,00
274.196,00
1.172.000,00
10.951.000,00
138.000,00
276.000,00
270.000,00
2.056.000,00
475.000,00
1.075.000,00
160.000,00
200.000,00
1.060.000,00
965.000,00 9.578.947,00 1.000.000,00
4.200.000,00
10.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00

За програмску активност 0015 – подршка раду установама социјане заштите расподела
средстава из буџета РС се врши по захтеву установе за додатна средства за набавку
енергената,опреме,инвестициона улагања,текуће поправке и одржавања,материјале...
Капацитет установе је утврђен Уредбом о мрежи установа социјалне заштите (Сл.глас.РС
број 16/2012 и 12/2013) од 252 корисника по следећој структури и ценама по решењу:
1.Смештај у независној категорији:
– једнокреветне собе - 47
– двокреветне собе - 46
_______
укупно:
93

2. Смештај у полузависној категорији:
- једнокреветне собе – 4
- двокреветне собе - 52
_______
Укупно
56
3. Смештај у зависној категорији :
- једнокреветна соба - 3
- двокреветне собе - 84
- вишекреветне собе - 16
_________
укупно :
103

Цене смештаја су одређене Решењем Министарства за рад,запошљавање и социјалну
политику број 338-00-00012/2015-09 од 01.10.2015.године су одређене на месечном нивоу.
Независни корисници:
– једнокреветна соба – 28.010,00
– двокреветна соба - 23.342,00
Полузависни корисници:
– једнокреветна соба – 30.936,00
– двокреветна соба – 25.780,00
Зависни корисници:
– једнокреветна соба –
41.365,00
– двокреветна и ви. соб – 34.471,00

Број радника на дан 01.01.2022.године је:

80 на неодређено
10 на одређено
1 на одређено ( са Косова и Метохије)

По инструкцији за иницијалне апропријације установама социјалне заштите по закону о
буџету за 2022.годину за извор финансирања 01 – за апропријације 414 – социјална давања
запосленима 416 – награде запосленима опредељивање и расподела средстава вршиће се према
потребама,односно захтевима установа за права која остваре запослени.
Измене апропријација вршиће се у складу са прописима којима је уређен буџетски систем.
Директор Геронтолошког Центра Матарушка Бања може извршити смањење односно
повећање одређених економских класификација према потребама у оквиру једне апропријације у
висини расположивих средстава те апропријације о чему обавештава Управни Одбор до краја
календарске године за коју се доноси финансијски план.
Директор Геронтолошког Центра Матарушка Бања може извршити смањење, повећање
или преусмеравање одређених апропријација у складу са одредбама надлежног Министарства о
чему обавештава Управни одбор на наредној седници.

У Матарушкој Бањи,
31.12.2021.године

Председник Управног Одбора
Душан Балтић, дипл.прав.

