
 

ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ ПРИ МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА 

ОД СТРАНЕ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

 

Дана 4. децембра 2015. године на сајту Државне ревизорске институције 
објављен је Извештај о ревизији делова годишњих финансијских извештаја и 
правилности пословања Министарства здравља и Буџетског фонда за 
финансирање Црвеног крста Србије за 2014. годину. 
 
Ревизија Буџетског фонда за финансирање Црвеног крста Србије обављена је 
у току јула 2015. године достављањем све неопходне документације на захтев 
државног ревизора, а у циљу утврђивања законског основа и  права Црвеног 
крста Србије на приход од средстава од игара на срећу преко буџетског фонда 
при Министарству здравља Републике Србије, начин расподеле и утрошак 
наведених средстава. 
 
Том приликом презентована су следећа документа: 

1. Закон о Црвеном крсту Србије ( Сл.гласник бр. 107/05) 
2. Статут Црвеног крста Србије 
3. Закон о играма на срећу ( члан 5 и члан 18) 
4. Правилник о расподели средстава по Закону о играма на срећу и Закона 

о Црвеном крсту Србије ( Одлука УО ЦКС бр. 4758/1 од 28.12.2007.) 
5. Правилник о пословно-финансијским процедурама у организацијама 

Црвеног крста у Србији( Одлука УО ЦКС бр. 426/3 од 4.03.2005. године) 
6. Квартални и годишњи финансијски и наративни извештаји Црвеног крста 

Србије на име утрошка средстава од игара на срећу у 2014. години 
(335.160 хиљада динара) 

7. Примери финансијских извештаја из пословно-финансијског система 
Црвеног крста Србије на име реализације програмских активности на 
нивоу свих 186 организација Црвеног крста на територији Србије : 
- Извештај о реализацији активности једног програма ( Здравствено 

превентивна делатност ) на нивоу свих 186 ОЦК 
- Извештај о реализацији свих десет програмских активности 

финансираних из средстава од игара на срећу на нивоу једне ОЦК 
- Извештај о реализацији једне програмске активности  на нивоу једне 

ОЦК , за један месец, са приказом врста расхода, бројева фактура ( 
објашњена могућност достављања сваке појединачне фактуре или 
документа као доказа насталог трошка од стране сваке ОЦК). 

 
У извештају ДРИ , на основу ревизије  Буџетског фонда за финансирање 
Црвеног крста Србије, државни ревизор је констатовао следеће: 
 
 ,, Буџетски фонд за финансирање Црвеног крста Србије отворен је као 
евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора у циљу спровођења 
програма и активности које произилазе из циљева и задатака Међународног 
покрета. Средства за спровођење програма који произилазе из циљева и 



задатака Црвеног крста Србије, као и средства за деловање организације 
Црвеног крста, обезбеђују се из прихода од игара на срећу који се у оквиру 
буџета Републике Србије распоређује и издваја за хуманитарне потребе по 
основу закона којим су регулисане игре на срећу, а преко буџетског фонда за 
финансирање Црвеног крста Србије.'' 
 
 
 
6.3. Дотације невладиним организацијама-конто 481000  
Прописи којима је регулисана област: Закон о буџету Републике Србије за 
2014. годину84, Закон о буџетском систему85, Закон о Црвеном крсту 
Србије86, Закон о играма на срећу87, Уредба о буџетском рачуноводству88, 
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 
буџетски систем89, Правилник о начину припреме, састављања и 
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и 
корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, 
Правилник о организацији буџетског рачуноводства и раачуноводственим 
политикама од 29. марта 2013 године, Инструкција о активностима, 
мерилима и начину уговарања послова по програмским активностима и 
пројектима број: 401-00-673/2014-13 од 11.02.2014. године и други прописи 
којима су уређена права, расходи буџетских корисника, као и општи и 
интерни акти. 
 

Ревизорска запажања  
Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину 91, глава 25.2 – Буџетски 
фонд за финансирање Црвеног крста Србије, планирана су средства за 
Дотације невладиним организацијама – конто 481000, у оквиру функције 760, 
у износу од 335.160 хиљада динара за финансирање програмске активности 
„Програми Црвеног крста Србије по члану 9. Закона о Црвеном крсту“. У 
Извештају о извршењу буџета за период од 01.01. до 31.12.2014. године – 
Образац 5, исказани су расходи на име финансирања активности Црвеног 
крста Србије у износу од 335.160 хиљада динара.  
 
6.3.1. Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ 
домаћинствима – конто 481100  
Министарство здравља је на име дотација непрофитним организацијама 

које пружају помоћ домаћинствима исказало расходе у укупном износу од 

335.160 хиљада динара, са економске класификације 481131 – Дотације 

Црвеном крсту Србије, у оквиру Програма Црвеног крста Србије по члану 9. 

Закона о Црвеном крсту Србије, Подршка невладиним организацијама, из 

извора 01. 

Црвени крст је хуманитарна, независна, непрофитна и добровољна 
организација основана за територију Србије која врши јавна овлашћења 
утврђена законом и обавља друге послове од јавног интереса, у складу са 
ратификованим међународним уговором, законом и другим прописима и 
општим актима, која при њиховом вршењу има положај организације која 
помаже надлежним органима у хуманитарној области.  



Црвени крст Србије спроводи здравствену заштиту од општег интереса 
која обухвата активности у складу са Инструкцијом о активностима, 
мерилима и начину уговарања послова по програмским активностима и 
пројектима број: 401-00-673/2014-13 од 11.02.2014. године, Законом о 
Црвеном крсту Србије и Законом о играма на срећу.  
 
Активности Црвеног крста Србије из Програма су: програми и активности 
који произлазе из циљева и задатака Међународног покрета; солидарност 
међу људима и различити облици међусобне помоћи; заступа, шири и 
спроводи идеје, Основне принципе и друге хуманитарне вредности 
Међународног покрета; доноси план и спроводи програм припреме за 
деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним 
органима; спроводи програме помоћи деци, хендикепираним, старим и 
немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима 
и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; организује и 
спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири 
знања становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу 
заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка 
нежељених последица; заступа идеје добровољног рада у корист угрожених 
лица, региструје и спроводи обуку волонтера за рад у Црвеном крсту Србије; 
организује и учествује, у сарадњи са здравственим установама, у 
активностима промоције здравља, у спровођењу активности за унапређење 
здравља појединих групација становништва и превенцију болести од већег 
социјално-медицинског значаја.  
 
,,Министарство здравља и Црвени крст Србије потписали су Уговор број: 
401-00-00748/2014-13 од 18.02.2014. године о Спровођењу и финансирању 
програмске активности „Програми Црвеног крста Србије по члану 9. Закона 
о Црвеном крсту Србије“ у 2014. години. У складу са уговореном обавезом, 
Министарство здравља је у 2014. години, Црвеном крсту Србије исплатило 
335.160 хиљада динара, кроз 12 месечних рата.  
Трансфер средстава је извршен на основу месечних профактура Црвеног 
крста Србије, Захтева за трансфер средстава и Решења о распореду 
средстава. Пренос се врши на основу сагласности Сектора за јавно здравље 
и програмску здравствену заштиту Министарства здравља. По пријему 
средстава Црвени крст Србије доставља Извештај и профактуру о пријему 
и расподели средстава.  
Средства која Црвени крст Србије прима по основу Закона о играма на 
срећу95 распоређују се на све нивое организовања у Црвеном крсту. 
Расподела средстава врши се на основу Правилника о расподели средстава 
по Закону о Црвеном крсту Србије број: 4758/1 од 28.12.2007. године и Закону 
о играма на срећу који је усвојио Управни одбор Црвеног крста Србије.  
 
Црвени крст доставља Министарству здравља наративне и финансијске 
извештаје, као и попуњене обрасце за извештавање о спроведеним 
активностима сагласно Инструкцији које је донело министарство. 
Финансијски извештаји се достављају на кварталном и годишњем нивоу док 
се наративни извештаји достављају на шестомесечном и годишњем нивоу. 
Завршни наративни и финансијски Извештаји се достављају најкасније до 31. 



јануара наредне године. За активности које се према уговору изврше 
непотпуно и неквалитетно, уговорена средства се сразмерно умањују.  
 
Црвени крст је доставио Годишњи наративни и финансијски извештај за 
2014. годину број: 150/1 од 30.01.2015. године за утрошена средства према 
Уговору о Спровођењу и финансирању програмске активности „Програми 
Црвеног крста Србије по члану 9. Закона о Црвеном крсту Србије“ у 
2014.години.'' 
 
 
 
Децембар 2015. године                                                     Црвени крст Србије  
                                                                                      Служба за финансијске 
послове      
                            


