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ПОДМЛАДАК  И  ОМЛАДИНА 
( Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 13, 14, 15. и 16. Закона ) 

 

Област рада Подмладак и Омладина Црвеног крста Параћин има за циљ да уграђивањем 

принципа хуманости и модела понашања који 

из њега произилазе у систем вредности код 

деце и младих у процесу одрастања обезбеди 

довољне волонтерске  ресурсе Црвеног крста 

Параћин за адекватан одговор на потребе 

грађана који су угрожени социјалним, 

здравственим и еконо- мским чиниоцима. 

Специфични циљеви програма били су: 

1.) Повећати толеранцију међу децом и 

младима на подручију општине Параћин 

унапређивањем вештина комуникације и 

решавања сукоба мирним путем и подстицањем уважавања културолошких и етничких разлика 

кроз развој позитивног васпитног окружења заснованог на хуманитарним вредностима; 

2.) Обезбедити довољан број компетентних младих волонтера за потребе Црвеног крста 

Параћин, како би се реализацијом програма, пројеката и подухвата  Црвеног крста  одговорило 

на потребе грађана који су угрожени социјалним, здравственим и економским чиниоцима; 

3.) Обезбедити непрекидно подмлађивање волонтерских ресурса и омасовљавање    

чланства Црвеног крста Параћин, како би се обезбедио континуитет у раду и мобилисање 

волонтерских ресурса у ситуацијама које захтевају интензивно ангажовање организације. 
 

ШКОЛА ПОДМЛАТКА  ЦРВЕНОГ КРСТА 
 

          Црвени крст Параћин због пандемије вируса Корон-а 19 није организовао Школу 

подмладка која је требало да се реализује у месецу 

септембру 2020. године.  
 

 

КАМП  ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ  КРСТА 
 

     Црвени крст Параћин је 12. 13. и 14. септембра 

2020. године реализовао Камп Подмлатка Црвеног 

крста 

за 

децу 

средњошколског узраста из Параћина на Грзи 

у Планинарском дому. На Кампу је укупно 

учествовало 15 омладинаца из Параћина. 

     На отварању кампа, после упознавања 

са полазницима свима су подељене учесничке 

мајице Кампа, које је обезбедио Црвени крст 

Параћин. Камп је званично отворио 

председник Црвеног крста Параћин – Др Мирослав Петровић, који је пожелела добродошлицу 

учесницима кампа и лепо дружење за време кампа. 

     Камп смо првог дана започели са темом о настанку и историјату покрета Црвеног крста    

а наставили са Основним принципима покрета Црвеног крста..      

   

    Другог дана рада Кампа Подмлатка реализовали смо теме: ''Знак Црвеног крста и његова 

употреба, основи Међународног хуманитарног права, Женевске 
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конвенције, Служба тражења Црвеног крста и реализовали смо три радионице из програма 

''Промоција хуманих вредности''. Другог дана после ручка организована је шетња и обилазак 

Грзе. 

     Трећег дана реализовали смо теме: начин организовања Црвеног крста  Србије и Црвеног 

крста у градовима и општинама, социјално-хуманитарне и здравствено прервентивне 

активности, од које је најзначајнија тема била понашање и заштита од пандемије, односно 

вируса Ковид-а 19, значај и улога 

волонтера у раду Црвеног крста, 

превенција зависности од 

електронских медија и трговина 

људима. 

      На крају трећег дана рада, сви 

полазници Кампа су радили завршни 

тест ради провере стеченог знања који 

су са успехом урадили сви полазници. 

Свим полазницима је уручено  

уверење о завршеном Кампу Подмлатка. Камп је затворио секретар Црвеног крста Параћин 

Зоран Исламовић који је и уручио уверења полазницима кампа. 

 

     Након завршених предавања и првог и другог дана а после вечере организовали смо и 

приказивање више едукативних филмова о активностима Црвеног крста. 

    Прилог о раду Кампа подмлатка снимила је и емитовала локална ТВ Параћин и објавиле 

су Вечерње новости.  

     Црвени крст Параћин је поред мајица и освежавајућих напитака за све учеснике Кампа 

обезбедио и материјал за рад (блокове и оловке) а сваку обрађену тему пратио је и одговарајући 

едукативни материјал који је дељен полазницима.  

     Предавања је реализовало пет одраслих активиста – дифузера Црвеног крста Параћин а 

радионице је реализовало четири едукована омладинца Црвеног крста Параћин, 

     Са полазницима Кампа све време је било троје запослених и волонтера Црвеног крста 

Параћин који су водили рачуна о полазницима и реализацији активности.       

 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА 
Црвени крст Параћин, као и сваке године реализује низ активности поводом 

обележавања Дечије недеље. Шароликост у ангажовању огледа се у активностима које дају 

позитивне резултате а које се односе не само на ученике већ и на ангажовање наставника и 

стручних сараднка наше организације. 

Током два дана,  2. и .3 октобра 2020. год. нашу организацију посетили су ученици 

млађих разреда ОШ„Момчило Поповић 

Озрен“ и ОШ „Радоје Домановић“из 

Параћина , укупно њих 414. Ученици су са 

својим учитељима донели поклоне намењене 

вршњацима који су социјално угрожени и 

тако помогли овој деци обезбеђујући их 

одређеном количином гардеробе, школским 

прибором, играчкама.... Овим ученицима 

одржана је радионица којом је представљен 

Црвени крст, упознали смо их са историјатом 

као и програмима који се релазују. Деци је 

подељено 414 лифлета о Корона вирусу, 

односно основне информације и савети. 

У центру града постављен је штанд са лифлетима и флајерима који су подсетили грађане 
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на обележавање Дечије недеље. Том приликом подењено је преко 300 лифлета. 

Ученици као и наставници су изразили велику интересованост за ову тематику, те ће 

Црвени крст и надаље радити на ширењу знања из овог програма. 

На активности поводом обележавања Дечије недеље утрошено је 20 сати волонтерског 

рада. 
 

 

 
 

 

БЕЗБЕДНОСТ  ДЕЦЕ  У  САОБРАЋАЈУ 
       Планом рада Црвеног крста Параћин за 2020. годину предвиђено је да се у септембру 

месецу реализује акција ''Заштитимо децу у саобраћају''. Акција је организована у сарадњи са 

Саобраћајном полицијом ПС Параћин у периоду од 14.09. до 23. 09. 2020. године.  За то време 

одржано је 

25 предавања 

намењених 

ученицима 

основне 

школе нижи 

разреди,  на 

којима је 

говорено о 

безбедности 

деце у саобраћају. Учешће у акцији „Безбедност деце у 

саобраћају“ узело је 2 основне школе у граду, са 16 одељења и 

415 ученика.  

         

 
 

ТРКА ''ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО'' 
         Црвени крст Параћин организовао је Трку ''За срећније детињство'' у четвртак 07. октобра 

2020. године у Основној школи ''Радоје Домановић'' у Параћину. На спортским теренима   

школе  запослени у Секретаријату Црвеног 

крста Параћин, волонтери Омладинско теренске 

јединице ЦК Параћин и учитељи и наставници 

из школе  су са 414 ученика (девет одељења)  од 

1. – 4. разреда реализовали ову активност. 

Реализовано је укупно осам трка, четири за 

девојчице и четири за дечаке (сваки разреда       

у једној трци). Најбољим такмичарима 

додељене су награде. По три првопласирана 

такмичара у свакој трци награђено је са 48 

медаље (златна сребрна и бронзана) мајицама, 

качкетима и књигама. 

     Након завршетка појединачних трка по категоријама, организована је и заједничка          

''Трка задовољства''  у којој су учествовали сви присутни ученици. Сви који су прошли кроз 

циљ добили су на дар брошуру Илустрована историја Црвеног крста. 

     У организацији Трке ''За срећније детињство'' учествовало је 7 волонтера Црвеног крста,  

четири запослена радника секретаријата Црвеног крста Параћин и 17 сарадника - просветних 

радника. 
 

*  *  * 
У наведеним активностима кумулативно учествовало је 1.620 подмладкара и омладинца. 
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У припреми и реализацији свих наведених активности учествовало је 49 волонтера који 

су одвојили својих 931 волонтерских сати.  

Најзначајнији партнери у реализацији ове области деловања су: Скупштина општине 

Параћин, Полицијска станица Параћин, основне и средње школе, ... 

 

 
 
 

ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА 
( Правни основ: на основу чл.6, чл. 7. (тачка 1. и 3.), чл. 9.( тачка 3. и 5. ), чл.13. и чл.14. Закона о 
Црвеном крсту Србије спроводи се програм припрема за деловање у несрећама и за одговор на 

несреће,  на основу чланова 8,18, 39, 59, 68, 69, 90, 113,118. и 123. Закона о ванредним ситуацијама, 
као и  на основу преузетих међународних обавеза ) 

 

Припреме за деловање у несрећама и  ублажавање последица несреће изазваних природним и 

људским фактором, по највишим међународним стандардима Црвени крст Србије спроводи у вези са 

стратегијама  и глобалним програмом Међународног Црвеног крста, као и са приоритетима Владе Рeпублике 

Србије, усвојеним стратегијама и средњорочним циљевима, нарочито са Националном стратегијом за смањивање 

ризика од катастрофа и заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. 

Пројекат – Сигурније школе – отпорније заједнице 

        На основу потисаног Протокола о сарадњи са основним школама и Штабом за ванредне 

ситуације општине Параћин, оспособљени реализатори Пројекта за предаваче у Основној 

школи „Радоје Домановић“ реализовали су  два пленарна предавањана на следеће теме: „Општа 

безбедност“, „Заштита животне средине и климатске промене“, „Поплаве“, „Опасности у 

домаћинству“,  „Пожари“ и „Екстремни  метеролошки  услови“. 

         

У оквиру ових предавања ученици су стекли и додатна знања о систему заштите и 

спасавања Републике Србије, правилном позивању хитних служби за случај несреће, креирању 

породичног плана комуникације и евакуације. 

Кумулативно око  185 ученика је 

присуствовало пленарним предавањима, а за 

њихову припрему и реализацију било је 

ангажовано 5 обучена волонтера Црвеног 

крста Параћин у трајању од 12 радних сати. 

Увежбавање евакуација ученика и 

запослених у Основној школи „Радоје 

Домановић“ реализовано је октобра месеца , 

за „ниже“  разреде. Сарадници на Пројекту 

„Сигурније школе - безбедније заједнице“, 

посебно са сваком одељенском заједницом 

разговарали су о поступцима и практично проверавали евакуацију ученика и запослених. 
 
 

 

 
 

СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 
(Правни основ: чланови 2,  6, 7, 8, 9, 13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије, члан 122. Женевске конвенције о 

поступању са ратним заробљеницима од 12.августа 1949.године, Члан 136. Женевске конвенције  о заштити 

грађанских лица за време рата од 12. августа 1949. године, одредбе Допунког протокола уз Женевске конвенције 

 о заштити жртава међународних оружаних сукоба од 8. јуна 1977. године- Протокол 1.). 

 
Активности Службе тражења одвијале се у складу са Планом рада за 2020. годину и 

мандатом Службе.  
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           Служба тражења Црвеног крста Параћин је током 2020. 

године радила на пословима и задацима из своје надлежности. У 

оквиру Секретаријата Црвеног крста Параћин постоји задужено 

лице које поред осталих послова ради и на пословима Службе 

тражења.  За успешну реализацију активности Службе тражења 

постоје сви просторни, кадровски и материјално технички услови 

за рад. Служба тражења Црвеног крста Параћин поседује базу 

података у рачунару о избеглим, прогнаним и расељеним лицима 

који су били или су још увек смештени на територији општине 

Параћин. Ова база података садржи 4.063 картона са свим 

подацима о овим лицима. 

 

         Служба тражења Црвеног крста Параћин располаже такође и са базом података  о 

заробљеницима из 2. Светског рата који су ранијих година преко ове Службе тражили потврде 

о времену проведеном у заробљеништву и интернацији за време трајања 2. Светског рата. Наша 

база садржи 272 картона о ратним заробљеницима и интернирцима са територије општине 

Параћин.      

         Служба тражења Црвеног крста Параћин је током 2020. године имала 5 телефонска позива 

од странака које су звале у циљу решавања предмета из надлежности Службе. Услуге Службе 

тражења доласком у Црвени крст Параћин  лично је затражило 1 лице.  

Циљне групе су биле: 

- грађени општине Параћин који имају потребу да сазнају судбину својих несталих 

сродника, без обзира на узрок њиховог нестанка ( ратни сукоби, елементарне несреће, 

економска миграција, други разлози ), 

- чланови породица који су изгубили контакте са својим сродницима, у земљи и ван ње, 

-  грађани општине Параћин који потражују документацију, архивску грађу, потврде и 

уверења везана за боравак у логорима за време Другог светског рата, 

- маргинализоване/рањиве категорије ( тражиоци азила, мигранти, жртве  трговине 

људима), 

- организације, институције, удружења грађана, и сви појединци који имају потребу за 

услугама Службе  тражења, 

-  избеглице из земаља бивше СФРЈ, 

 

ПРОГРАМ   

БОРБЕ  ПРОТИВ  ТРГОВИНЕ  ЉУДИМА 
( Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије,  

 члан 9. став 1, 2, 4. и 6. члан  14, 15. и 16.  Закона) 
 

Циљеви Програма су усмерени ка смањењу рањивости потенцијалних и стварних жртава 

трговине људима у Србији. Акценат је стављен на младе,    укључујући и посебно рањиве 

групе, кроз превентивну делатност. Спроведена је и обука за 

професионалце који могу доћи у контакт са жртвама трговине људима.     

Свим претходним Програм је 

унапредио капацитет Црвеног 

крста Србије да се бави 

питањима трговине људима.  
 

Резултати Програма у 

извештајном периоду : 

Радионице су одржане за 

угрожене циљне групе у циљу 

превенције трговине људима за 
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ученике у основној школи, у средњој школи, припаднике ромске националности који нису 

обухваћени школским системом, итд, те је одржано 9 радионица за ове групације којима је 

обухваћено више од 236 учесника. Такође, одржана је радионица којом су обухавћене особе 

које у свом раду могу бити  у контакту са жртвама трговином људима, те је  њих 10 прошло ову 

обуку. Црвени крст Параћин има 4 обучена тренера који учествују и у едукацији у другим 

градовима и организацијама Црвеног крста. 

 

Назив  

 школе 

Број  

радионица 

Број учесника 

радионице 

Број  

реализатора 

Основна школа  - Радоје Домановић 2 30 2 

Гимназија 2 30 2 

Технолошка школа 5 176 4 

УКУПНО : 9 236 8 
 

  

Ученици су упознати са појмом trafficking, опасностима које су могуће и опрезности коју 

треба имати када је у питању ова проблематика.  У раду је коришћен видео материјал као и 

презентација у виду поуер-поинта, а подељено је 100 лифлета са нјаважнијим информацијама 

које су корисне широкој употреби. 

Учесници су упознати и са најважнија два датума којима обележавамо Дан борбе против 

трговине људима, (30. јул међународни дан Борбе против трговине људима и 18. октобар 

Европски дан против трговине људима). 

Едукацију су релизовала два сертификована тренера из ове области 

Европски дан борбе против трговине људима ,18.октобар 2020.год. обележен је као и 

сваке године , постављањем штанда са промотивним материјалом (флајерима информативног 

карактера), едукативним материјалом који користи нашим едукаторима у реализовању 

радионица, „trafficking“ лутком, игрицама на тему трговине људима које су намењене деци        

и одраслима. 

Уз помоћ младих волонтера, испред „Maxi“ дисконта, волонтери су дељењем флајера       

и разговором с пролазницима информисали грађане о проблему  трговине људима  

упознавајући их са начинима уласка у зачарани круг, кo може бити жртва, ко су трафиканти, 

како се заштитити, како препознати жртву трговине људима, које су последице по 

жртву...Пролазницима су посебно били занимљиви материјали у облику сликовнице који су 

намењени најмлађима. 

ТВ екипа Информативног програма Параћин  забележила је овај догађај, те је овај 

прилог прослеђен даље и приступачан свим 

заинтересованим грађанима. 

У вечерњим часовима одржана је 

информативна радионица за10-торо  волонтера 

- омладинаца Омладинско теренске јединице 

Црвеног крста Параћин Подељено је укупно 

око   40 ком инфо материјала. Све реализовано 

у извештајном периоду, резултирало је 

бројним новим иницијативама за сарадњу, а 

посебно интензивирањем континуинираних     

превентивних активности које Црвени крст 

Параћин реализује за децу и младе у школама. 
 

Циљне групе: 

-   деца и омладина у основним и средњим  школама, 

- маргинализоване и рањиве групе деце и омладине у ромским насељима,         

корисници народне кухиње, избеглице ...  
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           - професионалци - особе које координирају  волонтере за спровођење превентивних 

активности, 

           - волонтери - омладина Црвеног крста Параћин која се даље укључује у преношење 

превентивне поруке вршњацима, 

           - волонтери Црвеног крста Параћин који у свом професионалном ангажовању  могу   

доћи у контакт са жртвама трговине људима: лекари, медицинско особље, представници 

Центара     за социјални рад Параћин. 

У припреми и реализацији свих наведених активности учествовало је 29 волонтера     

који су одвојили својих 102 волонтерска сата.  

Најзначајнији партнери у реализацији ове области деловања су: основне и средње 

школе... 
 

ШИРЕЊЕ  ЗНАЊА  О  МЕЂУНАРОДНОМ   ХУМАНИТАРНОМ  ПРАВУ 

(МХП)  И  ОСНОВНИМ  ПРИНЦИПИМА  МЕЂУНАРОДНОГ  ПОКРЕТ 

 ЦРВЕНОГ  КРСТА  И  ЦРВЕНОГ  ПОЛУМЕСЕЦА  

ДИФУЗИЈА 
( Законски основ: члан 2. и члан 9. тачка 2 Закона о Црвеном крсту Србије,  

Ширење знања о међународном хуманитарном праву ( дифузија) представља обавезу државе,  

преузету ратификацијом Женевских конвенција од 1949,  Допунских протокола уз те конвенције од 

1977. и   других међународних уговора) 
 

У складу са планом рада за 2020. годину реализоване су следеће активности: 

У току године Црвени крст Параћин реализовао је презентације и активности у сврху 

обучавања нових дифузера . Одржано је  24 предавања у току године и обучено 6 дифузера. 

Циљне групе у којима се реализовала ова активност су запослени     у Црвеном крсту Параћин     

( њих 7-оро), волонтери (7-оро), чланови Црвеног крста Параћин ( њих 247) и ученици у 

основним школама ( 257 ). 

Упознавање са организацијом Црвеног крста, његовим радом, значајем  за друштво 

важан је део обуке посебно за управне органе и запослене у Црвеном крсту. 

Радионице су одржане у просто- ријама Црвеног кртса за 14-оро присутних, 9.03.2020.  

год где су два дифузера на занимљив и приступачан начин за разумевање одржали  радионице 

на тему „Историјат Црвеног крста“, „Знак Црвеног крста“ као и „Основни принципи     Црвеног 

крста“. 

Током радионица служили смо се филмом „Прича о једној идеји“ и повер поинт 

презентацијом која је сликовито приказала најважние 

чињенице, податке и описе везане   за организацију 

Црвеног крста. 

Приказан је и кратки филм везан за рад Црвеног 

крста Параћин, историјат као и активности које се 

спроводе. Учесници су активно учесвовали у 

радионицама и предавању,   што нас подстиче да 

оваквих предавања буде што више обзиром да на прави 

начин пружају све поребне информације о овој 

организацији. 

У току године, одржано је 2 састанка са 

партнерима Црвеног крста Параћин где се постижу договори везано за реализацију поменутих 

активности. Организација Црвеног        крста често штампа и промотивни материјал, 

укључујући и за програм Истраживање хуманитарног права. 

Укупан број едукованих дифузера је 6 и утрошен је 31 сат волонтерског рада. 
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MЕЂУНАРОДНА  САРАДЊА 
( Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 9, тачка 2, члан 11, 13. и 14.) 

 

Међународну сарадњу Црвеног крста Параћин чини низ активности у директној 

комуникацији и сарадњи са Градском организацијом Црвеног крста Добој – Република Српска , 

Босна и Херцеговина. Ова сарадња је прерасла у 

континуиране пријеме локалних челника. 

Међународну сарадњу Црвени крст 

Параћин у највећој мери остварује непосредно, 

кроз различите форме и садржаје договорене 

потисивањем Протокола о програмској сарадњи          

25. марта 2011.  године.  

Међународна сарадња Црвеног крста 

Параћин припада како обавезним и  сада           

већ традиционалним активностима, тако је и 

саставни део програмских активности.  

 Ове године је изостала међународна сарадња због пандемије вируса ковид-а 19. 

 
 

ОДНОСИ  СА  ЈАВНОШЋУ  И  ИНФОРМИСАЊЕ 
( Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6,7,9,10,11,13,14,15. и 16.  Закона. ) 

 

Секретаријат Црвеног крста Параћин редовно је контактирао са новинарима путем 

саопштења за јавност,  позива новинарима,  конференцијама за штампу, организованим 

посетама новинара местима где се реализују програми Црвеног крста Параћин и гостовањима 

на локалном радију и ТВ. 

          Према подацима Црвеног крста Параћин у овој извештајној  години одржане су шест 

конференције за штампу, на 63 места су излазиле екипе новинара, објављено је 39 текста            

у штампаним медијима,  емитовано је  34  прилога на радио Параћину, радио  М, телевизији 

канал М и  РТВ Србије у укупној дужини од 68 минута .  

 Све наше активности пратила су редовно локална средства 

информисања али и писана средства информисања која 

покривају цело подручије Србије, као што су Вечерње новости, 

Политика, Курир, Данас...Општински Билтен је у сваком броју у 

просеку имао по два прилога. Телевизија Параћин је такође 

забележила само у последњих месец дана  итвештајној години,  

4 прилога. 

 Друштвене мреже су такође редовно сервисиране свим 

врстама активности. Број пратилаца фејсбук странице Црвеног 

крста Параћин је прешао 8.000 лица, највећи досег    објаве 

неког од прилога активности Црвеног крста Параћин је 2954 

лица. Процењујемо да укупним информативним радом 

омогућујемо потпун  увид у реализацији програмских 

активности.         

 Највећу пажњу у наведеним  медијима, заокупиле      су 

следеће теме:  

- акције добровољног давања крви и позиви за акције ДДК , 

- деловање Црвеног крста у несрећама (пружање помоћи најстаријим суграђанима у време 

полицијског часа за време пандемије вируса Ковид-а 19,  
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- рад народних кухиња и пружање помоћи социјално угроженим породицама  

- помоћ деци у виду пакета хране или хигијене,школ.прибора,гардеробе...  , 

  

- обележавање  Дана и Недеље Црвеног крста,  

- рад Црвеног крста на здравственој превенцији, 

- међународна сарадња Црвеног крста Параћин, 

- обука становништва у првој помоћи  

- промоција хуманих вредности  и акције младих ... 
 

          Сајт Црвеног крста Параћин се редовно 

допуњује новим садржајима и новим 

информацијама. Део сајта који прати реализацију 

тендера у Црвеном крсту Параћин даје могућност 

заинтересованима да брзо добију информацију о 

одређеном тендеру као и одговоре на питања које 

постављају потенцијални учесници. На сајту су 

доступне сви значајне информације за рад ове 

Организације. 

         Црвени крст Параћин је отворио страницу на 

друштвеној мрежи ''Facebook''. Тренутно         

страница Црвеног крста Параћин  има преко 5.800 

пратилаца, а сваку нову објаву у просеку види од 180 до 3.000 људи који посећују ову 

друштвену мрежу. Највећи број особа које прате страницу Црвеног крста Параћин су 42% 

узраста од 18 до 24 године, 33% узраста  од  25 до 34 године, 15% од 35 до 44 године, 6% од 45 

до 54 године и 4% од 55 година. Када је  у питању полна структура 68% посетила су жене,  а 

32% мушкарци. Највише је посетилаца из Србије 4.747, Италије 95, Босне и Херцеговине 86,, 

Аустрије 83, САД 72. Од градова, највише нас прате из Параћина 3159, Београда 645, 

Крагујевца 130...  

Штампали смо неопходан информативни материјал из области здравства. 

За сваку седницу Управног одбора Црвеног крста Параћин, у електронском облику, 

радили смо Информатор, који је садржао све активности Црвеног крста Параћин између          

две седнице.  
У припреми и реализацији свих наведених активности учествовало     је 4 волонтера који су 

одвојили својих 24 волонтерских сати.  

Најзначајнији партнери у реализацији ове области деловања били су: Радио телевизија 

канал М, Радио М, Општински Билтен... 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА  И  РАЗВОЈ 
( Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. и 16. Закона ) 

 

У 2020. години активности у области организације и развоја реализоване су  у складу    

са Законом о Црвеном крсту Србије, Статутом Црвеног крста Параћин, Планом акције         

Црвеног крста Параћин за период  2018 – 2022 година и Планом рада Црвеног крста   Параћин  

за 2020. годину. 

 Активности су се одвијале у сложеним условима ( који су последица још увек велике 

незапослености, недовољних зарада запослених,  тешка епидемиолошка ситуација изазвана 

вирусом Ковид-љ 19)у којима је деловала организација Црвеног крста Параћин.  

Активности су имале циљ да се деловање организација Црвеног крста Параћин  у овим 

сложеним условима рада пре свега одржи и унапреди, као и да се поверење грађана у 

организацију Црвеног крста Параћин подигне на  још виши   ниво, што је и постигнуто. 

Црвени крст Параћин у складу са Упутством за образовање и рад основних облика 

деловања, организовао је рад основних облика деловања Црвеног крста Параћин ( основне 

организације, подружнице, активи и повереништва ). Вршено  је  
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учлањење  нових  чланова  у организацију Црвеног  крста.  

 

Подаци о броју основих облика деловања и броју чланова Црвеног крста у 2020. 

Црвени крст Параћин има формирана 46. облика  деловања, од чега 19. Основних 

организација Црвеног крста у МЗ, 17. Подружница, 3. актива и 7. повереништва Црвеног   

крста, са  2.243 чланова Црвеног крста,  или око 4,14 % од укупног броја становника општине 

Параћин, од чега је преко  1.700 младих   и 

преко 400 одраслих  чланова  Црвеног  

крста. 

Управни органи Црвеног крста 

Параћин и Комисије Управног одбора ЦК 

су у складу    са Статутом Црвеног крста 

Параћин одржавали седнице. Одржано је : 

1 седница Скупштине Црвеног крста 

Параћин, 6 седница Управног одбора,  1 

седница Надзорног одбора  и 18 седница  

комисија Црвеног крста Параћин. 

Због изузетне важности и хитних 

набавки у специфичним епидемиолошким ситуацијама (полицијски час, забрана окупљања на 

отвореном и у затвореном простору више од пет људи, изолација...), одлуке су доношене од 

стране чланова Управног одбора Црвеног крста Параћин и на основу члана 36. Статута Црвеног 

крста   Параћин електронским путем  мејла или на вибер апликацији преписком.  

 

Одлуке је у складу са својим статутарним и законским овлашћењима доносио  и  

секретар Црвеног  крста Параћин. 
 

Преглед  одржаних  седница  дат  је  у  табели        
                                                                               

 

Назив 
Датум  

одржавања  седнице  

 

Укупно: 
 

Скупштина 25. март 1 

 Управни одбор 
 06. фебруара,  31. март,  12. мај,   10. јул,    

   19. новембар и 23. децембар 

 

6 

Надзорни одбор 06. фебруара;   1 
                                                                  

Укупно: 8 
 

Скупштина Црвеног крста Параћин је упозната са активностима Црвеног крста   

Параћин за 2020 годину, разматрала је наредне активности у 2020 години,  

Управни одбор Црвеног крста Параћин 

редовно је на статутаран начин  доносио    

одлуке из своје надлежности, нормативна 

акта, програме рада за конкретне акције, 

ставове, упуства и закључке о 

најактуелнијим питањима рада органи- 

зација Црвеног крста Параћин, редовно 

разматрајући информације о активностима из 

области деловања Црвеног крста Параћин. 

За све седнице Управног одбора 

Црвеног крста Параћин  позиван  је и  

председник Надзорног одбора Црвеног крста 

Параћин, и председници комисија Управног одбора      Црвеног крста Параћин  у зависности од 

питања која су     разматрана.  
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Управни одбор Црвеног крста Параћин  у 2020. години усвојио је: 
 

Документа: 

-   предлог  Извештаја о раду Црвеног крста Параћин за 2020. годину, 

-  Редовне финансијске извештаје Црвеног крста Параћин за 2020.  

-   Финансијски план Црвеног крста Параћин за 2020. годину, 

-   Привремени план финансијског пословања  за 2021 годину 

-   предлог Плана рада Црвеног крста Параћин са Календаром активности за  2021.  год.,  

-   Извештај о раду Народне кухиње у 2020 год. 

-   План јавних набавки у  2021 години, 

-   Извештај о спроведеном попису 2020, 

-   Извештаје о реализованим акцијама, програмима, пројектима 
 

На свакој седници Управног одбора разматрана је и усвајана Информације о 

активностима Црвеног крста Параћин између две седнице Управног одбора .  

 

НЕДЕЉА  ЦРВЕНОГ  КРСТА 
 

Светски дан Црвеног крста 08. мај и Недеља Црвеног крста од 08. до 15. маја  2020. 

године нисмо могли обележити као и свих предходних година уз многобројних активности 

предвиђеним Планом обележавања, због пандемије Короне вируса. Путем електронских медија 

и друштвених мрежа имали смо више презентација инфо радионице Борба против трговине 

људима, Промоција хуманих вредности, Добровољно давалаштво крви, Здравствено 

превентивна предавања... 

     

 
 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ВОЛОНТЕРА, обележен 05. децембра краткометражним 

филмом о волонтерима Црвеног крста Параћин путем електронских медија и друштвених 

мрежа..   

 

* * * 
Секретар Црвеног крста Параћин је присуствовао на више седница општинског већа        

и седница Скупштине општине Параћин, на којима су разматрана питања значајна за рад 

Црвеног крста Параћин. Сви материјали везани за    рад 

Црвеног крста Параћин су након разматрања      без 

иједног гласа против, усвајани - што говори о 

јединственој  подршци у раду.  

У остваривању својих циљева и задатака и у 

реализацији Плана рада за 2020. годину, Црвени    крст 

Параћин је успешно сарађивао са Локалном самоуправом, 

Центром за  социјални рад, Основним      и средњим 

школама, Домом здравља Параћин, општом  Болницом  

Параћин, Полицијском   станицом Параћин, УГ 

“Ђурђевдан” и другим  организацијама  и институцијама  

са  којима  Црвени крст Параћин  традиционално сарађује. 

    Циљне групе су биле: 

- волонтери и чланови Црвеног крста Параћин 

организовани у складу са Статутом Црвеног крста Параћин и Црвеног крста Србије, 

-  Основни облици организовања Црвеног крста  

-  корисници  хуманитарне  помоћи. 
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ЈАВНЕ  НАБАВКЕ   
 

Сви правни послови су обављани у циљу спровођења свих активности Организације 

Црвеног крста Параћин у складу са позитивним законским прописима. Посебна пажња               

је посвећена издавању појединачних аката (посебно у вези радних односа), закључивања 

потребних уговора ( о делу, донацији, купопродајних...). 

 

У складу са одлукама Управног одбора Црвеног крста Параћин спроведени  су   

поступци за 2 поступака јавних набавки, мале вредности за укупан износ процењене    

вредности 4.400.000,оо динара са ПДВ-а и уговорене вредности од 3.856.740,оо динара са  

ПДВ-а, У односу на процењену вредност поступцима  јавних набавки је извршена уштеда 

средстава у укупном износу од преко  540.000,оо динара. 
 

НАДЗОРНИ  ОДБОР 
 

Надзорни одбор Црвеног крста Параћин је поред рада у редовним седницама,          

више пута годишње, на захтев секретара Црвеног крста Параћин, пружао мишљење о свим 

битним недоумицама у раду. Надзорни одбор Црвенбог крста Параћин је мишљења, да              

је финансијско и материјално пословање Црвеног крста Параћин остваривано у складу са 

закључцима и смерницама Скупштине Црвеног крста Параћин, Законом о положају и 

овлашћењима Црвеног крста Србије, другим законима и нормативним актима, Статутом 

Црвеног крста Параћин и одлукама Управног одбора Црвеног крста Параћин.  

Приходи и расходи су остваривани на основу привременог Плана финансирања 

Црвеног крста Параћин који је усвојен децембра 

2019 године и Плана финансијског   пословања 

Црвеног крста усвојеног фебруара 2020 године, као и 

два ребаланса која су      рађена адекватно потребама. 

              На основу перманентног увида у финансијско 

и материјално  пословање, које је једном месечно 

достављано свим актерима који су обезбеђивали 

неопходна материјална и финансијска средства ( 

Скупштини оштине – Одељењу за буџет и финансије, 

свим међународним донаторима, Црвеном крсту Србије -  за средства Владе РС ...). 

 

           Уочљиво је, да се повећаним напорима Секретаријата Црвеног крста Параћин, чланова 

Управног и Надзорног одбора Црвеног крста Параћин, успело, да се остваре планирани 

приходи и неопходна материјална средства за редован рад. 

Сталним увидом у документацију Црвеног крста Параћин, током године, више пута смо 

константовали : 

- Да су Скупштина  и Управни одбор Црвеног крста Параћин радили искључиво у оквиру 

својих Статуторних овлашћења, 

- Да су надлежним органима, иституцијама, организацијама... достављали законом и 

посебним Уговорима предвиђене извештаје о материјалном и финансијском пословању, 

- Да су све основне организације и Подружнице Црвеног крста и чланство деловали у 

складу са Статутом Црвеног крста Параћин и Законом о Црвеном крсту Србије, 

- Да су на свим седницама органа и тела Црвеног крста Параћин вођени записници и исти 

оверавани од стране овлашћених лица уз предходно усвајање надлежних органа, 

Увидом у благајничко, материјално – књиговодствено пословање, константована је 

ажурност и уредност. 

Књиговодствени послови су поверени овлашћеном Обрачунско књиговодственом 

сервису.  

Чланови Надзорног одбора су такође посебно пратили припреме и сам поступак пописа 
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робе, основних средстава и ивентара. Сва купљена и посебно донирана материјална средства су 

били предмет посебног сагледавања. 

Посебна пажња и неопходна помоћ је пружена у изради нормативних аката и пријема 

радника у свим облицима ангажовања...са посебним акцентом на Уговоре које је склапао 

црвени крст Параћин 
 

                                     * *  * 
 

На основу чланова 31. и 37. Статута Црвеног крста Параћин, Управни  одбор Црвеног 

крста Параћин, на својој XXIV електронској седници од 11. фебруара 2021 године је 

константовао и предлаже Скупштини Црвеног крста  Параћин, да  закључи :  
 

 

 

ДА  ЈЕ  ЦРВЕНИ  КРСТ  ПАРАЋИН  У  2020. ГОДИНИ, 

ИМАЈУЋИ  У  ВИДУ  СВЕ  ОКОЛНОСТИ ПАНДЕМИЈА КОРОНА 

ВИРУСА, У  КОЈИМА  ЈЕ   ДЕЛОВАО, 

А  ЗАХВАЉУЈУЋИ   АНГАЖОВАЊУ  

МНОГОБРОЈНИХ   САРАДНИКА  –  ВОЛОНТЕРА   И  

 ЗАПОСЛЕНИМА  У  СЕКРЕТАРИЈАТУ  ЦРВЕНОГ   КРСТА  ПАРАЋИН  

УСПЕШНО  ОСТВАРИО  СВЕ  ПОСТАВЉЕНЕ  ЗАДАТКЕ. 
 

ПОСЕБНУ   ЗАХВАЛНОСТ   ИСКАЗУЈЕМО  

 СВИМ   ПРАВНИМ  И  ФИЗИЧКИМ  ЛИЦИМА  

 КОЈА  СУ  МАТЕРИЈАЛНИМ  И ФИНАНСИЈСКИМ  СРЕДСТВИМА   

И  ЛОГИСТИЧКОМ   ПОДРШКОМ   ПОМОГЛА  

 У  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМСКИХ  АКТИВНОСТИ. 
 

 
 


