
На основу члана 45. став 1. алинеја 5. Статута Црвеног крста Србије, Управни одбор 

Црвеног крста Србије, на седници одржаној 25.маја  2007. године, донео је 

 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СЛУЖБЕ ТРАЖЕЊА У ЦРВЕНОМ КРСТУ СРБИЈЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 Служба тражења Црвеног крста Србије (у даљем тексту: Служба тражења), врши 

послове Националног бироа за обавештавање, који су Законом о црвеном крсту Србије 

поверени, као јавно овлашћење, Црвеном крсту Србије, предвиђене чланом 122. 

Женевске конвенције о поступању са ратним заробљеницима од 12. августа 1949. године 

и чланом 136. Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12. 

августа 1949. године („Службени лист ФНРЈ”, број 24/1950) и послове тражења лица која 

су нестала услед оружаних сукоба, сагласно одредбама Допунског протокола уз 

Женевске конвенције од 12. августа 1949. године о заштити жртава међународних 

оружаних сукоба од 8. јуна 1977. године (у даљем тексту: Протокол И). 

 Служба тражења је овлашћена да прима и даје званичне информације о лицима за 

која је то предвиђено прописима из става 1. овог члана. 

 

Члан 2. 

 

 Служба тражења врши: 

 1. Прикупљање података, евидентирање, сређивање и обраду тих података, 

давање обавештења о жртвама оружаних сукоба члановима породица и другим 

заинтересованим појединцима, надлежним органима и организацијама у земљи и у 

иностранству, и то за: 

 1) ратне заробљенике; 

 2) цивилне интернирце; 

 3) заштићена лица ухапшена дуже од две недеље; 



 4) заштићена лица на принудном боравку; 

 5) рањене, болесне и умрле припаднике оружаних снага; 

 6) нестала лица; 

 7) децу евакуисану у страну земљу; 

 8) децу одвојену од родитеља услед оружаних сукоба. 

 2. Послове размене породичних порука чланова породица раздвојених услед 

оружаног сукоба или других ванредних стања. 

 3. Послове спајања чланова породица раздвојених услед оружаног сукоба или 

других ванредних стања. 

 4. Друге послове тражења из надлежности Републике Србије, који произлазе из 

међународних уговора у чијем извршавању учествује Црвени крст Србије. 

 

Члан 3. 

 

 Поред послова из члана 2. овог правилника, Служба тражења може у оквиру 

хуманитарних активности за потребе Црвеног крста Србије вршити и послове тражења, 

прикупљања, евидентирања, сређивања, обраде података и давања обавештења о: 

1.      жртвама елементарних непогода и других ванредних стања; 

2.      евакуисаним лицима, избеглицама и сличним категоријама лица; 

3.      лицима која су на привременом раду у иностранству и која се враћају у земљу 

са привременог рада; 

4.      осталим лицима за која тражења не могу да предузму други органи. 

 

                                                            Члан 4. 

 

 У вршењу пословс утврђених овим правилником Служба тражења сарађује са 

државним органима, установама и организацијама у области здравства, инвалидског и 

пензијског осигурања, социјалне заштите и образовања; Војском Србије, јединицама и 

установама цивилне заштите и спасавања становништва, материјалних и других добара; 

дипломатским и конзуларним представништвима Србије; предузећима и другим облицима 

организовања за обављање делатности и пружање услуга грађанима. 



 Служба тражења у извршавању својих послова сарађује са Међународним 

комитетом црвеног крста, Међународном федерацијоим друштава црвеног крста и 

црвеног полумесеца,националним друштвима Црвеног крста и Црвеног полумесеца и са 

другим међународним и националним хуманитарним, социјалним и здравственим 

организацијама. 

 

Члан 5. 

 

 Послове из чл. 2. 3. овог правилника врше: 

1.      Републичка служба тражења; 

2.      одељења или стручни сарадници за Службу тражења у покрајинским 

организацијама Црвеног крста (у даљем тексту: покрајинске организације), 

градским организацијама Црвеног крста (у даљем тексту: градске организације) 

и организацијама Црвеног крста у градовима и општинама (у даљем тексту: 

организације у градовима и општинама). 

Републичка служба тражења се формира као посебна организациона јединица у 

Секретаријату Црвеног крста Србије. 

            Управни одбор Црвеног крста Србије може, на образложен предлог Републичке 

службе тражења, формирати координационе канцеларије за координацију послова 

Службе тражења за више градских и организација у градовима и општинама.

 Територијална надлежност и делокруг координационих канцеларија се уређује 

одлуком из става 1. овог члана. 

 

                                                   Члан 6. 

 

Републичка служба тражења координише рад на пословима Службе тражења у 

Црвеном крсту Србије. 

Координација послова из става првог овог члана садржи овлашћење Републичке 

службе тражења да врши надзор над радом одељења и стручних сарадника из члана 5. 

став 1. тачка 2. овог правилника, да им пружа стручну и другу помоћ у обављању послова 

и да им даје обавезна упутства за рад на пословима Службе тражења. 

Републичка служба тражења остварује међународну сарадњу у пословима Службе 

тражења. Она може поједине послове међународне сарадње поверити одељењима и 

стручним сарадницима из члана 5. став 1. тачка 2. овог правилника. Та одељења и 



стручни сарадници могу остваривати међународну сарадњу само уз претходно одобрење 

Републичке службе тражења, на начин који одреди Републичка служба тражења. 

 

Члан 7. 

 

 За рад Службе тражења одговоран је генерални секретар Црвеног крста Србије. 

 Радом Службе тражења непосредно руководи руководи руководилац Републичке 

службе тражења. Руководиоца Републичке службе тражења именује и разрешава 

Управни одбор Црвеног крста Србије. 

             За рад Службе тражења на нивоима организованости одговорни су секретари тих 

нивоа у структури Црвеног крста Србије. 

 

                                                                 Члан 8. 

 

 Даном усвајања овог правилника престаје да важи Правилник о организацији и 

раду Службе тражења у Југословенском црвеном крсту Србије, од 24. децембра 1997. 

године. 

 

                                                           Члан 9. 

 

 Овај правилник ступа на снагу даном усвајања. 

 

                П р е д с е д н и к 

                         Црвеног крста Србије 

 

                  Проф. др Драган Радовановић 

 


