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I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилник  о  организовању  и  деловању  младих  у  Црвеном  крсту  (  у  даљем  тексту
Правилник  ),  је  намењен  младим  члановима  Црвеног  крста,  младим  волонтерима  и  особама
професионално ангажованим у Црвеном крсту Деспотовац. 

Правилником се регулише начин организовања, облици деловања младих у Црвеном крсту
Деспотовац,  њихова  права  и  обавезе и  обавезе  организације  Црвеног  крста  Деспотовац према
њима.

II -  ОСНОВНА НАЧЕЛА

Члан 2.

Црвени крст Деспотовац је хуманитарна, независна, непрофитна и добровољна организација
основана за територију опстине Деспотовац и саставни је део Друштва Црвеног крста Србије .

Црвени крст Деспотовац основан је 9. октобра 1945 године.

У саставу Црвеног крста Деспотовац делују Подрузнице ЦК у основним и средњим школама.

Наведени облици деловања немају својство правног лица.

III– ОСНОВНА ДЕФИНИЦИЈА

Члан 3.

Млади Црвеног крста Деспотовац су сва лица узраста од 7 до 28 година која се ангажују у
раду организације Црвеног крста Деспотовац.

IV – ЧЛАНСТВО
                                                          

Члан 4.



Чланови  младих  Црвеног  кста  Деспотовац  су  сва  лица  узраста  од  7  до  28  година  која
признају Статут Црвеног крста Деспотовац и ЦК Србије, Основне принципе Међународног покрета
Црвеног крста и Црвеног полумесеца и која плаћају годишњу чланарину.
                                                        

Члан 5.

Чланови младих Црвеног крста Деспотовац саставни су део укупног чланства Црвеног крста
Деспотовац.

Члан 6.

Чланови  младих  Црвеног  крста  Деспотовац  својим  знањем,  вештином  и  ангажовањем  у
програмским активностима и акцијама Црвеног крста доприносе остваривању циљева и задатака
Црвеног крста  Деспотовац и  Црвеног крста Србије.

Члан 7.

Својство  младог  члана  Црвеног  крста  Деспотовац  се  стиче  потписивањем  приступнице,
увођењем у евиденцију и уплатом чланарине.

У  вртићима  и  предшколским  установама  није  обавезно  потписивање  приступнице,  где
сектретар подружнице или председник секције води евиденцију чланова и координира плаћање
чланарине.

Поступак  искључења из чланства младих Црвеног крста Деспотовац идентичан је поступку
предвиђеном за остале чланове Црвеног крста  у члану 22. Статута Црвеног крста Србије. 
                                                         
                                                          Члан 8.

Ангажовање   младих  у  раду  Црвеног  крста  Деспотовац  може  престати  вољом  самог
волонтера – члана или њиховим искључењем из активности – чланства.

                                                          Члан 9.

Чланови младих Црвеног крста Деспотовац добијају чланске карте. Изглед и садржај чланске
карте утврђује Управни одбор Црвеног крста Србије.

Члан 10.

Члан младих Црвеног крста Деспотовац је дужан да плати годишњу чланарину, коју одреди
Управни одбор Црвеног крста Србије.

                                                            Члан 11.

Члан младих Црвеног крста Деспотовац је у обавези да познаје и поштује Основне принципе
Међународног покрета Црвеног крста  и Црвеног полумесеца, Статут Црвеног крста и Правилник о
организовању и деловању младих у Црвеном крсту.                                                       

Члан 12.



Члан младих Црвеног крста Деспотовац има право да предлаже, бира и да буде биран у
комисије, Управни одбор и Скупштину у оквиру организације Црвеног крста Деспотовац, као и у
више нивое организовања.
                                                          

Члан 13.

Основни критеријуми за избор младог члана Црвеног крста Деспотовац у управљачке органе
и комисије Црвеног крста Деспотовац су:

- да се доказао у раду у организацији Црвеног крста  чији је члан
- да је показао познавање структуре Националног друштва и Међународног 

покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца
- да познаје Основне принципе Међународног покрета Црвеног крста и 

Црвеног полумесеца
- да познаје циљеве и задатке Покрета

Услов  за  кандидовање  члана  младих  Црвеног  крста  Деспотовац  у  наведене  органе  и
комисије  је, да је континуирано активан у организацији Црвеног крста  Деспотовац најмање три
године.

                                                Члан 14.

Члан младих Црвеног  крста Деспотовац треба да поштује  систем јединства организације
Црвеног крста, а задаци  које добије од Секретаријата организације Црвеног крста Деспотовац ,
сматрају се обавезујућим.

V – ВОЛОНТЕРИ ЦРВЕНОГ КРСТА

                                                Члан 15.

Млади волонтери Црвеног крста Деспотовац су сва лица узраста од 7 до 28 година која
повремено  или  редовно,  добровољно  и  без  новчане  надокнаде,  реализују  активности  чији  је
носилац организација Црвеног крста.

                                                Члан 16.

Млади волонтер може, по сопственој жељи, постати члан Црвеног крста.

                                                 Члан 17.



Млади  волонтери  Црвеног  крста  Деспотовац  саставни  су  део  укупних  људских  ресурса
Црвеног крста Србије,а своје активности реализују у складу са Мисијом и Оснвним принципима
Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца.

                                                  Члан 18.

Ангажовање младих у раду организације Црвеног крста Деспотовац је добровољно.

                                                  Члан 19.

Млади волонтери Црвеног крста Деспотовац  ангажују се у активностима Црвеног крста у
складу са потребама локалне заједнице и својим интересовањима.

Својим волонтерским радом, млади волонтери, доприносе остваривању циљева и задатака
Црвеног крст Деспотовац у следећим областима:
- промоцији хуманих вредности
- унапређењу здравља и безбедности људи
- унапређењу локалне заједнице реализацијом различитих пројеката
- развоју и промоцији међународне сарадње

                                                  Члан 20.

Млади  волонтер  Црвеног  крста  Деспотовац  је  у  обавези  да  познаје  и  поштује  Основне
принципе Међународног  покрета Црвеног  крста и  Црвеног полумесеца,  Статут  Црвеног крста и
Правилник о организовању и делованњу младих у Црвеном крсту.

                                                   Члан 21.

Млади волонтер Црвеног крста  Деспотовац има право:

- на едукацију – доедукацију из области за које је заинтересован,као и за оне 
за  које  постоји  потреба  у  организацији  Црвеног  крста  Деспотовац  ,  а  које  су  у  мандату
Црвеног крста

- на надокнаду личних трочкова насталих за  време ангажовања у одређеној  организованој
активности Црвеног крста Деспотовац,

- да добије препоруку организације Црвеног крста Деспотовац,  уколико је  на специфичним
вололонтерским пословима био ангажован у трајању од најмање четири месеца. Препорука
се не може издати уколико не постоји званична документација о ангажовању и постигнутим
резултатима младог волонтера Црвеног крста

- да у оквиру организације Црвеног крста Деспотовац и програма који Црвени крст реализује,
испољи своје идеје и креативност, да буде консултован и да његово мишљење буде уважено
од стране других волонтера и професионално запослених лица.

VI– ПОДМЛАДАК  ЦРВЕНОГ  КРСТА



                                                          Члан 22.

Подмладак Црвеног крста Деспотовац чине сви чланови и волонтери узраста до 15 година.

                                                          Члан 23.

Подмладак  Црвеног  крста  Деспотовац  се  организује  и  делује  у  вртићима,  предшколским
установама и основним школама.

                                                          Члан 24.

Подмладак  Црвеног  крста  Деспотовац  је  циљна  група  Организације  али  и  реализатор
извесних акција Црвеног крста Деспотовац.

Подмладак  Црвеног  крста  Деспотовац   је  обухваћен  едукацијама  из  области  промоције
хуманих вредности и здравља. Учесници су скоро свих традиционалних активности/акција Црвеног
крста, као што су:

-   Трка „За срећније детињство“
-   Безбедност деце у саобраћају
-   Светски дан борбе против АИДС-а
-   Светски дан борбе против ТБ
-   Конкурс „Крв живот значи“
-  „Дечја недеља“
-  „Један пакетић-пуно љубави“
-  „Друг-другу“
-  Такмичења знања (Шта знаш о Црвеном крсту/здрављу/ДДК)
-  Обука/такмичење у указивању прве помоћи
-  Акција уређења школе и околине
-  Недеља Црвеног крста и обележавање 8 маја – Светског дана Црвеног крста
-  Недеља солидарности
-  Акције борбе против пушења, алкохолизма и наркоманије
-  Брига о старим особама
-  и друге акције које реализује Црвени крст на локалном нивоу у зависности од 
   потребе друштвене заједнице

VII– ОМЛАДИНА ЦРВЕНОГ КРСТА

                                                          Члан 25.

Омладину Црвеног крста Деспотовац чине сви чланови и волонтери узраста од 15 до 28
година.

                                                           Члан 26.



Омладина Црвеног крста Деспотовац се организује и делује у основним и средњим школама,
предузећима и установама и  месним заједницама.

                                                           Члан 27.

Омладина Црвеног крста Деспотовац је укључена у организацију и реализацију програмских
активности и акција Црвеног крста Деспотовац које се односе на:

-   рад Клуба / ОТЈ
-   рад са подмлатком Црвеног крста Деспотовац
-   организовање свечаног пријема деце у чланство Црвеног крста 
-   рад са угроженим становништвом (стара лица, особе са хендикепом, жртве   
    ванредних ситуација, лица у стању социјалне потребе и др.)
-   обуку младих волонтера и едукацију различитих циљних група из области 
    промоције хуманих вредности и здравља и бриге о људима и других тема којима 
    се бави Црвени крст
-  осмишљавање и реализацију пројеката који су у складу са потребама локалне  
   заједнице
-  кампање, конкурсе, такмичења знања и вештина
-  сарадњу са владиним и невладиним организацијама, донаторима и медијима
-  подршку Секретаријату Црвеног крста Деспотовац у зависности од потреба 
   организације (административни послови, координирање пројектима и др.)
-  обука из прве помоћи
-  унапређивање међународне сарадње                                                                   

VIII– ОРГАНИЗОВАЊЕ  МЛАДИХ  ЦРВЕНОГ  КРСТА

                                                        Члан 28.

Основни облик организовања младих Црвеног крста Деспотовац је подружница.
                                                        Члан 29.

Подружнице младих Црвеног крста Деспотовац формирају се у складу са чланом 27. Статута
Црвеног крста Србије, по претходно прибављеној сагласности органа руковођења у образовним
институцијама, предузећима и установама.

                                                        Члан 30.

Иницијативу  за  формирање  и  обавезу  формирања  подружнице  младих  Црвеног  крста
Деспотовац има секретар организације Црвеног крста Деспотовац, а одлуку доноси Управни одор
ЦК Деспотовац .

                                                        Члан 31.

Подружнице су саставни део организације Црвеног крста Деспотовац .

                                                         Члан 32.



У подружницама са више од 100 чланова или волонтера могу се формирати секције, као
оперативни облик деловања.

Секција се може формирати за више оделења у вртићу, предшколским установама и школи, у
истуреном оделењу школе, вишим школама и факултетима, као и установама и организацијама које
представљају засебну целину, а броје мање од 100 чланова младих Црвеног крста или волонтера.
                                                       
                                                        Члан 33.

Радом подружнице руководи секретар,  кога  именује  секретар организације  Црвеног  крста
Деспотовац .

                                                        Члан 34.

Радом секције руководи председник секције, кога предлаже секретар подружнице.

                                                         Члан 35.

Секретар подружнице и председник секције ове функције обављају волонтерски.
                                                          Члан 36.

Секретар подружнице се именује на период од 4. године.

                                                         Члан 37.

Мандат председника секције траје од једне до четири године,  у  зависности од разреда у
којем је изабран за председника секције. 
                                            
                                                          Члан 38.

Задатак секретара подружнице је да:

- реализује задатке, планове и програме рада организације Црвеног крста у  подружници
- организује и окупља чланове подружнице у реализацији акција и активности Црвеног крста и

даје им задатке
- доноси планове рада подружнице
- ради  извештаје  о  раду  и  исте  доставља  организацији  Црвеног  крста  која  је  основала

подружницу
- предлаже председике секција
- одржава редовне контакте са организацијом Црвеног крста која је основала подружницу
- координира рад секција
- заказује састанке подружнице ипредседава истим

За извршавање обавеза из претходног става, секретар подружнице може направити радну
групу или тим од чланова подружнице у које могу бити укључени и председници секција, сходно
њиховој професији.  

                                                   Члан 39.



Секретар подружнице може бити биран  у помоћна тела и управљачке органе организације
Црвеног крста Деспотовац, као и у више органе Црвеног крста.

Секретар подружнице може предложити председника секције у управљачке органе Црвеног
крста Деспотовац и помоћна тела, ако се истиче својим радом.

IX– ОМЛАДИНСКО  ТЕРЕНСКА  ЈЕДИНИЦА  МЛАДИХ  ЦРВЕНОГ  КРСТА   ДЕСПОТОВАЦ

                                                   Члан 40.

Са циљем успешне реализације активности Црвеног крста Деспотовац, размене искуства,
међусобног  информисања,  у  оквиру организације Црвеног  крста Деспотовац,  организује  се,  као
облик деловања, Клуб младих Црвеног крста Деспотовац  ( у даљем тексту Клуб младих)
            
                                                  Члан 41.

Клуб се формира на добровољној основи од најактивнијих чланова и едукованих младих
волонтера  Црвеног крста Деспотовац  са вишегодишњим искуством у  разним областима деловања
Црвеног крста Деспотовац.

Чланове  клуба   предлаже  Комисија  за  рад  са  подмлатком  и  омладином,  у  сарадњи  са
секретаром  Црвеног крста Деспотовац која је оснивач Клуба, а одлуку доноси Управни одбор ЦК
Деспотовац .

Чланови Клуба могу бити и секретари подружница Црвеног крста и председници секција.

Клуб може имати најмање 10 чланова.

                                                  Члан 42.

Задаци Клуба су:

- учешће  у масовним акцијама Црвеног крста Деспотовац
- спровођење конкретних акција из појединих области деловања Црвеног крста Деспотовац
- континуирано оспособљавање чланова Клуба за рад у свим областима деловања Црвеног

крста Деспотовац, а посебно за рад са Подмлатком и Омладином ЦК,
- ангажовање на омасовљењу чланства младих Црвеног крста и укупног  чланства Црвеног

крста Деспотовац, 
- активности на развијању Основних принципа организације Црвеног крста и активности које

доприносе укупној афирмацији организације Црвеног крста
- друге активности у складу са потребама организације Црвеног крста Деспотовац.
              



Члан 43.

Рад Клуба  одвија се путем седница које се одржава најмање једанпут  месечно.

Чланови  Клуба  се  оспосабљавају  путем  одговарајуће  едукације,  доедукације,  на
семинарима,  саветовањима,  камповиима,  предавањима  и  другим  видовима  присутним  у
организацији Црвеног крста Деспотовац.

Радом клуба руководи радно председништво које сачињавају:
- председник
- потпредседник
- секретар 

Радно председништво се бира на првом конститутивном састанку  Клуба младих Црвеног
крста Деспотовац .

Материјале Клуба потписује председник Клуба, а у његовој одсутности потпредседник.

Седници  Клуба  могу  присуствовати  чланови  Управног  одбора  ЦК  Деспотовац,  секретар
Црвеног крста Деспотовац, представници других клубова и други гости.

Одлуке на седницама  Клуба се доносе већином гласова  присутних, а седнице се одржавају
ако  њима  присуствује  више  од  половине  чланова  Клуба.  Одлуке  се  доносе  јавним  гласањем.
Одлуке Клуба које  су од ширег значаја за рад организације Црвеног крста Деспотовац и имају
финансијске компоненте верификује Управни одбор Црвеног крста Деспотовац након чега се могу
реализовати. 

Мандат радног председништва је 4 године и може се обновити.

                                                    Члан 44.

Задатак радног председништва је:
- да сазива и води седнице Клуба, припрема материјале за седнице и води записнике 
- ради планове рада и извештаје о раду Клуба
- води евиденцију и податке о члановима Клуба
- остварује сарадњу са другим Клубовима
- координира рад Клуба са  Црвеним крстом Деспотовац
- обавља техничко – административне послове Клуба
- кординира рад секција Клуба
- именује председнике секција Клуба
- обавља друге послове од значаја за рад Клуба

Чланови радног председништва се међусобно договарају о расподели дужности и задатака.



                                                   Члан 45.

Члан Клуба има свој евиденциони картон на коме се налази:
- фотографија
- лични подаци
- евиденција  о  активностима,  подаци  о  завршеним  семинарима/обукама,  учешћу  на

саветовањима, камповима и у акцијама Црвеног крста
 

Чланови Клуба  користе јединствене ознаке, симболе, обележја и униформе организације
Црвеног крста Деспотовац .

Клуб  може имати свој  назив који се утврђује Одлуком Управног одбора ЦК  Деспотовац
приликом формирања клуба.

                                                    Члан 46.

У  циљу  ефикаснијег  деловања,  у  оквиру  ОТЈ,  могу  се  формирати  Клубови,  секције  за
поједине  области  деловања  Црвеног  крста,  у  завиисности  од  афинитета  и  заинтересованости
чланова ОТЈ, секције  могу имати од 5 до 9 чланова.

Број , врсту и састав секције одређује  ОТЈ, у складу са својим потребама.
Члан ОТЈ, може бити члан више секција.

Радом секције ОТЈ, руководи председник секције, кога именује радно председништво, које му
даје радне задатке.

За  формирање  Клуба  као  специфицног  облика  организовања  младих  неопходна  је
предходна сагласност  Управног одбора ЦК Деспотовац .

                                                   Члан 47.

Чланови ОТЈ имају право:

- да буду бирани у управне органе и помоћна тела организације Црвеног крста Деспотовац и у
више управне органе и помоћна тела Црвеног крста

- да буду позивани на састанке Управног одбора ЦК Деспотовац и помоћних тела организација
Црвеног крста Деспотовац .

- да  буду  предложени  за  признања Црвеног  крста  Деспотовац   и  ЦК Србије  и  друштвена
признања, о чему одлуку доноси Управни одбор Црвеног крста Деспотовац.

Члан Клуба има обавезу:

- да се  залаже за  остваривање циљева и  задатака Клуба и  организације  Црвеног  крста  у
целини

- да учествује у акцијама организације Црвеног крста  Деспотовац



- да примерним радом радом чува углед и имовину Црвеног крста Деспотовац
- да учествује у изради и реализацији планова рада Клуба 
- да редовно присуствује седницама клуба и активно учествује у њиховом раду

                                                    Члан 48.

Чланство у Клубу престаје добровољним иступањем или искључењем.

Члан Клуба може бити искључен уколико делује супротно начелима и циљевима Црвеног
крста,  не  поштује  Основне  принципе,  нарушава  дисциплину  у  раду  клуба  или  је  неоправдано
неактиван у раду клуба више од шест месеци.

Предлог за искључење из Клуба даје радно председништво Клуба, а одлуку доноси Упрвни
одбор Црвеног крста Деспотовац.

Искључени члан Клуба има право жалбе Скупштини ЦК Деспотовац, чија је одлука коначна.

X– ОБАВЕЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА  ДЕСПОТОВАЦ
ПРЕМА МЛАДИМА ЦРВЕНОГ КРСТА

                                                     
Члан 49.

Организација Црвеног крста Деспотовац имају обавезу према младима Црвеног крста да:

- подстиче окупљање младих у Цреног крста  Деспотовац и формира Клуб,
- реализују активности у којима су деца и млади циљна група, а у складу са потребама и

интересовањем младих на локалном нивоу и у складу са програмима и активностима, као и
Мисијом Црвеног крста

- успостављају сардњу са надлежним службама и органима Локалне самоуправе, школама и
другим образовним институцијама, предузећима и установама, невладиним организацијама
које се баве младима и другим субјектима у којима млади живе, бораве или се окупљају,

- формирају Комисију за рад са  Подмлатком и Омладином,
- именују сарадника за рад са младима Црвеног крста Деспотовац,
- годишњим  Планом  рада  планирају  активности  младих  Црвеног  крста  Деспотовац,  а

финансијским планом предвиде финансијска средства за ове активности
- упознају  младе  Црвеног  крста  са  Статутом  Црвеног  крста,  овим  Правилником  и  другим

документима од значаја за њихово ангажовање у организацији Црвеног крста и на адекватан
начин их укључују у програмске активности Црвеног крста Деспотовац у складу са њиховим
афинитетима,  способностима  и  према  реалним  потребама  организације  Црвеног  крста
Деспотовац

- најактивније чланове и волонтере младих Црвеног крста бирају у Управне органе и помоћна
тела организација Црвеног крста Деспотовац  и предлажу их за признања

- поштују личност младих чланова и волонтера, њихов допринос организацији Црвеног крста
Деспотовац, њихово време и њихову приватност



- организују семинаре, саветовања, едукације и обуке за младе и друге облике образовног
рада, како би млади Црвеног крста Деспотовац били оспособљени за испуњавање циљева и
задатака Црвеног крста, а  у складу са потребама и капацитетима Црвеног крста Деспотовац

- информишу  младе  Црвеног  крста  Деспотовац   о  свим  активностима  за  које  су  они
заинтересовани и обезбеде да је сваки члан и волонтер младих Црвеног крста на дужности,
односно у активностима Црвеног крста, прописно означен

- обезбеде материјално – техничке и просторне услове за рад младих Црвеног крста и Клуба и
редовно информишу Управни одбор о активностима младих Црвеног крста Деспотовац

- установе ажурну евиденцију о младим члановима и волонтерима Црвеног крста Деспотовац
са  личним  подацима  о  њиховим  квалификацијама,  образовању,  волонтерском  и
професионалном раду у другим организацијама, волонтерском раду у Црвеном крсту итд.
(  Овим подацима може располагати само овлашћено лице у  организацији  Црвеног  крста
Деспотовац   и  они  могу  користити  само  у  сврху  спровођења  хуманитарне  мисије
организације Црвеног крста).

- обезбеде достављање извештаје о ангажовању младих Црвеног крста Деспотовац и годишње
статистичке извештаје ЦК Србије

- спрече  употребу  дувана,  алкохола  и  других  опојних  средстава  на  свим  званичним
манифестацијама  које  се  одвијају  у  организацији  Црвеног  крста   Деспотовац  као  и  у
просторијама Црвеног крста Деспотовац

  

XI– ФИНАНСИРАЊЕ

                                                   Члан 50.

Средства  за  финансирање  активности  младих  Црвеног  крста  Деспотовац  опредељују  се
Финансијским планом организације Црвеног крста Деспотовац.

Средства се остварују од:

- чланарине младих Црвеног крста
- од Закона о Црвеном крсту Србије и Закона о играма на срећу
- донатора и спонзора
- наменских  средстава  за  активности  младих  Цррвеног  крста  од  Министарстава  Владе

Републике Србије и других институција и установа
- фондова и фондација
- других средстава
                                            

                                                   Члан 51.

Организација  Црвеног  крста  Деспотовац,  ради  ефикаснијег  рада  и  редовног  праћења
средстава намењених младим Црвеног крста, може отворити посебне ставке ( подрачун ) на свом
жиро рачуну.

Одлуке  о  употреби  средстава  за  активности  младих  Црвеног  крста  Деспотовац  доноси
Управни одбор Црвеног крста Деспотовац, на предлог секретара Црвеног крста Деспотовац који



установљава потребе у координацији са секретарима подружница и председником Клуба младих
Црвеног крста Деспотовац.

Финансијска документација се прати и чува у организацији Црвеног крста Деспотовац.  

XII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

                                                   Члан 52.

Нацрт Правилника утврђује Комисија за рад са  Подмлатком и Омладином Управног одбора
Црвеног крста Деспотовац. О нацрту Правилника води се јавна расправа у Подружницама Црвеног
крста  која не може бити краћа од 15 дана.

                                                    Члан 53.

Правилник утврђује и усваја Управни одбор Црвеног крста Деспотовац  после извршене јавне
расправе.

                                                     Члан 54.

Измене  и  допуне  Правилника  су  могуће  уколико  то  затражи  најмање  25  % Подружница
Црвеног крста са подручија општине Деспотовац. Измене и допуне Правилника се врше по поступку
предвиђеним за његово усвајање.
                                                       

                                                      Члан 55.

Тумачење овог Правилника даје Управни одбор Црвеног крста Деспотовац.

                                                       Члан 56.

Правилник ступа на снагу даном доношења, а примењваће се у свим Подружницама Црвеног
крста Деспотовац.

Ступањем  на  снагу  овог  Правилника,  престаје  да  важи  Правилник   о  организовану  и
деловању Подмлатка и Омладине Црвеног крста Деспотовац донет априла 2014 године
                                                       
                                                             

         Председник
Црвеног крста Деспотовац

________________________
(Радосављевић Др Драган)

 



                                                                                 


