
ИНФОРМАЦИЈА 
О  МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ  

ЦРВЕНОГ КРСТА ПАРАЋИН У 2020. ГОДИНИ  
 

Црвени крст  Параћин врши јавна овлашћења утврђена законом, поред тога обавља и друге послове  од   

јавног интереса, у складу са ратификованим  међународним уговором, законом и другим прописима и             

општим актима и при њиховом вршењу, односно обављању има положај организације  која помаже  надлежним  

државним  органима  у  хуманитарној  области. 

          У обављању послова из своје надлежности, односно делатности, Црвени крст Параћин ужива помоћ 

надлежних  државних  органа  и  посебно Скупштине општине  Параћин.  

         Црвени крст Параћин  има за основни циљ, да олакшава људску патњу, са задатком  да пружа   помоћ 

угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких  или  других несрећа ради спасавања   

угрожених живота и здравља људи и обезбеђења поштовања хуманитарног права, и у   случају стања потреба   

за социјалном заштитом и збрињавањем,  као и са задатком превентивног деловања и просвећивања грађана                   

у    области здравствене и социјалне заштите и унапређења  хуманитарних  вредности  друштва. 
 

ФИНАНСИРАЊЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
Статут  Црвеног  крста  Параћин – члан 63,  64  и  65. 

 

У циљу остваривања програмких циљева и задатака, средства за рад Црвеног крста Параћин остварују се од : 

чланарине, по основу Закона о Црвеном крсту Србије, по основу Закона о играма на срећу, привредне делатности     

и услуга, донаторства, спонзорства и прилога, поклона, наслеђа и легата, уговорних обавеза које проистичу        

радом Црвеног крста Параћин, за потребе међународних хуманитарних организација, прихода од некретнине и 

покретне имовине... 

Овлашћени потписник за располагање средствима организације Црвеног крста Параћин је секретар          

Црвеног крста Параћин у складу са Статутом  и законом. 
 
 

*   *   * 
Извршавање програмских задатака Црвеног крста Параћин у 2020. години заснивало се на обавезама које 

произилазе из Закона о Црвеном крсту Србије, Статута Црвеног крста Параћин, Програских акција Црвеног       

крста Параћин за мандатни период 2018-2022 година и Плана рада за 2020. годину.  

Црвени крст Параћин је у 2020. години остварио укупне финансијске приходе од 16.773.475,89  динара, 
што је 2,45%  ВИШЕ у односу на планирана средства. Средства  од Црвеног крста Србије, по основу Закона о 

Црвеном крсту Србије, по  основу Закона о играма на срећу реализована су са 99,81 %.  Приходи од  Локалне 

самоуправе остварени су у износу од 13.560.250,oo динара, што је 97,84 % од планираних.  Средства од чланарине 

остварена су  у износу од 134.660,оо динара или 103,58 % од планираних. Средства од комерцијалних активности 

реализована су у износу од 219,640,оо динара а остали приходи су реализовани у износу од 1.085.205,оо динара,      

од чега су две значајне уплате од Владе РС и  и по судској пресуди. Остали приходи су углавном остварени 

адекватно     планираним.  План је рађен, адекватно стварним потребама,  што је   довело до отежаног  балансирања  

прихода  и  расхода,  али и до великих ппроблема у финансирању  планираних активности. 

Црвени крст  Параћин је у извештајној  години остврио расход од 16.072.074,89 динара или 88,13% од 

планираних. Материјални и лични трошкови реализовани су у износу од 7.751.601,15 динара или 94,24 % од 

планираних. Програмски трошкови су реализовани у износу од 8.320.473,74 динара или 83,11% од планираних. 

Трошкови комуникација ( телефон, интернет,,, ), горива, одржавање техничких уређаја, одржавање пословног 

простора, репрезентације...  смо смањили у односу на предходну пословну годину.  

 

Укупно   утрошена  материјална  средства  у  2020. години  у  износу  од  11.800.232,92  динара. 

 

Укупно  утрошена  материјално - финансијска средства  у  2020 години  -  27.872,307,81   динара. 
 

Наведена материјална и финансијска средства су била намењена искључиво за реализацију утврђених 

програмских активности.  
 

НАДЗОРНИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА ПАРАЋИН И УПРАВНИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА 

ПАРАЋИН, НА ОДВОЈЕНИМ СЕДНИЦАМА, РАЗМАТРАЛИ СУ И БЕЗ ПРИМЕДБИ, ПРИХВАТИЛИ 

ИЗВЕШТАЈЕ О МАТЕРИЈАЛНОМ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЦРВЕНОГ КРСТА ПАРАЋИН, 

КАО  И  СВИ  ДОНАТОРИ КОЈИ СУ ФИНАНСИРАЛИ  ОДРЕЂЕНЕ  ПРОГРАМСКЕ  И  ПРОЈЕКТНЕ  

АКТИВНОСТИ.  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЈЕ ТАКОЂЕ ( без и једног гласа против ) УСВОЈИЛА 

ИЗВЕШТАЈ О УТРОШЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ СРЕДСТВИМА ЦРВЕНОГ КРСТА ПАРАЋИН  У        

2020  ГОДИНИ. 
 

УПРАВНИ   ОДБОР 

ЦРВЕНОГ   КРСТА   ПАРАЋИН 


