
Геронтолошки центар 

Управни одбор 

Број: 

Матарушка Бања 

 

На основу чл. 29, алинеја 3. Статута Геронтолошког центра у Матарушкој Бањи, број 1215/04 од 

12.12.2004. године и Првом изменом и допуном расподеле средстава  установама социјалне 

заштите (индиректни корисници Министарства) по Закону о буџету РС за 2022 годину (Сл.Гл.РС 

110/2021) број 401-00-01638/1/2021-12 од 04.01.2022 године Управни одбор Геронтолошког 

центра на својој                   седници која је одржана                     доноси следећу 

 

 

                                                                      О    Д    Л    У    К    У 

                  о првој измени финансијког плана Геронтолошког центра за 2022 годину 

 

 

                1.      Усваја се прва измена финансијског плана Геронтолошког центра у Матарушкој Бањи 

у делу: 

- шифра програма 0902 – социјална заштита 

- шифра пројекта 0015 – подршка раду установа социјалне заштите 

- шифра функције 070 – социјална помоћ угроженом становништву 

- извор финансирања 01 – Буџет РС 

Увећања следећих апропријација: 

- 425000 - текуће поправке и одржавање       1.610.000,00 

- 426000 - материјали                                           1.920.000,00 

- 511000 - зграде и грађевински објекти         1.500.000,00 

- 512000 – машине и опрема                                 130.000,00 

 

2.     Одлуку доставити Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

Надзорном одбору Геронтолошког центра, директору, рачуноводству, архиви и уз 

материјал.  

 

3. Саставни део ове одлуке је табеларни преглед финансијског плана за 2022 годину – прва 

измена   



 

 

                                                  О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

          Првом изменом расподеле средстава а по захтеву Геронтолошког центра Матарушка 

Бања одобрено је увећање: 

1. Апропријације 425000 – текуће поправке и одржавање за: 

- Реконструкцију лименог крова изнад трпезарије на стационарном делу по понуди 

Техномаг Краљево број 465-01/21 од 24.11.2021 .год. у износу од 870.000,00 

- Кречење крила I, апартмана, кухињског простора са трпезаријом и узносу од 740.000,00 

2. Апропријације 426000- материјали за 1.920.000,00 по захтеву за додатним 

финансирањем од 08.12.2021.год. за набавку радне одеће за запослене у кухињи, 

служби хигијене, служби медицине и служби одржавања у износу од 1.176.000,00 као 

и набавку обуће за исте раднике у износу од 744.000,00 динара 

3. Апропријације 511000- зграде и грађевински објеки за 1.500.000,00 за замену 

кухињског теретног лифта за храну из кухиње до стационарног дела 

4. Апропријацију 512000- опрема за 130.000,00 за наваку рачунарске опреме за 

обављање послова на ИСКРА пројекту за обрачун и исплату зарада, по прерачуну за 

три компјутера и један штампач. Понуда Успон техника Краљево 

 

 

 

 

У Матарушкој Бањи, 13.01.2022.                                               Председник Управног одбора 

                                                                                                              Душан Балтић, дипл.правник 

 


