
На основу члана 100. Статута Црвеног крста Србије и предлога Управног одбора 

Црвеног крста Србије и Одлуке о изменама и допунама Правилника о утврђивању услова 

и критеријума за  додељивање признања Црвеног крста Србије, Скупштина Црвеног крста 

Србије на седницама одржним 9. децембра 2009. и 15. новембра 2012. године, донела је  

 

 

                                        П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

       о утврђивању услова и критеријума за додељивање признања 

                                      Црвеног крста Србије    

 

 

                                        I   Опште одредбе                                         

 

                                                   Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови, критеријуми и поступак за доделу 

признања Црвеног крста Србије. 

 

                                                   Члан 2. 

Признања Црвеног крста Србије су: 

 

1. захвалница 
2. Сребрни знак 
3. Златни знак 
4. Медаља 
5. посебна признања 

 

                                                  Члан 3. 

Признања Црвеног крста Србије се додељују: члановима и волонтерима Црвеног 

крста, појединцима, организацијама и установама који су се истакли на постизању 

резултата и за изузетне заслуге за реализацију активности и акција Црвеног крста и 

допринос развоју националног друштва, остваривању његових циљева и задатака и 

Основних принципа. 



Одлуку о додели знакова признања Црвеног крста Србије доноси Управни одбор 

Црвеног крста Србије на предлог Комисије за организацију, развој и нормативну 

делатност, а Одлуку може доносити и Скупштина Црвеног крста Србије, када предлог 

утврђује Управни одбор. 

 

                                                   Члан 4. 

Признања Црвеног крста Србије могу се додељивати појединцима и 

организацијама из иностранства. 

Одлуку о додели и уручивању  признања Црвеног крста Србије другим 

националним друштвима, организацијама и институцијама од националног значаја у 

иностранству и појединцима из националних друштава и других националних институција, 

може донети само Управни одбор Црвеног крста Србије. 

Саставни делови Црвеног крста Србије могу предлагати и уручивати признања 

поједицима и организацијама Црвеног крста из иностранства у складу са својим нивоом 

организовања и давати иницијативне предлоге за признања из става два овог члана. 

 

                                        Члан 5.  

Признања Црвеног крста Србије могу се додељивати заслужним појединциима и 

постхумно. 

Признање из става 1. овог члана уручује се породици на чување.Чланови  

породице немају право ношења овог признања. 

 

                                                   Члан 6. 

Појединци или организације којима је додељено највише признање Црвеног крста 

Србије могу се предложити за признања Међународне федерације друштава Црвеног 

крста и Црвеног полумесеца и Међународног комитета Црвеног крста, о чему одлуку 

доноси Скупштина Црвеног крста Сбије.  

                                                   Члан 7. 

Запослени радници у организацијама Црвеног крста Србије не могу се предлагати 

за признања Црвеног крста Србије док су у радном односу. 

 

                                                    Члан 8. 



Заслужни појединци, организације и запослени радници у организацијама Црвеног 

крста могу се за изузетне доприносе и максимално ангажовање у организацији Црвеног 

крста предложити за друштвена  признања и одликовања, о чему одлуку доноси Управни 

одбор Црвеног крста Србије. 

 

                                                    Члан 9. 

Исто признања из члана 2. овог Правилника може се додељивати појединцу или 

организацији само једанпут. 

 

                                          Члан 10. 

О признањима која се додељују добровољним даваоцима крви, младим члановима 

Црвеног крста, као и о почасним звањима и признањима доносе се посебани правилници. 

 

                               II  Услови и критеријуми за признања 

 

                                                     Члан 11. 

Захвалница Црвеног крста Србије додељује се за посебан допринос у 

остваривању хуманих циљева Црвеног крста и успешног вођења акција Црвеног крста у 

свим областима деловања. 

Захвалницу додељује Црвени крст Србије, Црвени крст Војводине, Црвени крст 

Косова и Метохије и Црвени крст у градовима и општинама. Може се доделити за 

резултате постигнуте у појединачним акцијама или за континуиране активности у дужем 

временском периоду. 

Изглед захвалнице утврђује Црвени крст Србије и исту штампа, а саставни делови 

требују потребан број примерака. 

Црвени крст Војводине, Црвени крст Косова и Метохије и Црвени крст у градовима 

и општинама могу имати и додељивати и сопствене захвалнице као знак признања. 

 

                                                   Члан 12. 

Сребрни и Златни  знак Црвеног крста Србије додељују се за: 



- вишегодишњи добровољни рад у организацији Црвеног крста који представља 
допринос остваривању циљева, ,јавних овлашћења Црвеног крста и укупних 
програмских задатака у организацијама Црвеног крста Србије; 

- развој и унапређење организације Црвеног крста, омасовљење чланства и његово 
укључивање у остваривање програмских задатака Црвеног крста, напоре учињене 
на даљем развоју и проширењу мреже организација Црвеног крста (основних 
облика деловања) укључујући и подстицај  рада у основним облицима 
организовања Црвеног крста; 

- изузетан стваралачки рад и посебна улагања знања и стручних способности, 
личног рада у извршавању циљева и задатака Црвеног крста чиме се изузетно 
доприноси подизању квалитета и нивоа остварених резултата у појединим 
делатностима Црвеног крста; 

-  успешну активност и постигнуте резултате у васпитању младих у духу 
организације Црвеног крста; 

- остваривање и подстицање сарадње унутар организације Црвеног крста Србије 
као и сарадње са другим организацијама; 

- изражену активност и постигнуте резултате у промоцији хуманитарних вредности и 
солидарности; 

- активност и постигнуте резултате на јачању и унапређењу материјалне основе 
рада Црвеног крста; 

-  изузетан допринос на развијању међународне сарадње, што доприноси угледу 
Црвеног крста Србије; 

-  изузетан допринос држављана других земаља на развијању солидарности у 
хуманитарној области међу народима; 

- подизање и јачање угледа и афирмацију Црвеног крста.  
 

                                                        Члан 13. 

Сребрни знак Црвеног крста Србије додељује се за активност из члана 12. овог 

Правилника појединцима и организацијама за најмање 5 година рада у организацији 

Црвеног крста, односно непосредног остваривања циљева и задатака организације 

Црвеног крста. 

 

                                                        Члан 14. 

Златни знак Црвеног крста Србије додељује се за активност из члана 12. овог 

Правилника појединцима и организацијама за најмање 10 година рада у организацији 

Црвеног крста, односно непосредног остваривања циљева и задатака организације 

Црвеног крста. 

 

                                             Члан 15. 

Број признања Сребрног и Златног знака Црвеног крста Србије за које Црвени крст 

Војводине, Црвени крст Косова и Метохије и Црвени крст у градовима и општинама могу 

дати прелоге, а Управни одбор Црвеног крста Србије донети одлуку о додели признања 



се не ограничава, али организације из овог става су дужне да поштоју критеријуме из 

члана 12,13. и 14. овог Правилника, имајући у виду да се признања Црвеног крста Србије, 

поред досадашњих заслуга,додељују и као подстицај за још веће залагање на 

остваривању циљева и задатака Црвеног крста. 

                                                         

                                                       Члан 16. 

Медаља Црвеног крста Србије додељује се појединцима за вишегодишњу сталну 

активност и постигнуте резултате у свим областима деловања оганизације Црвеног крста: 

развијању сарадње, јачању улоге организације у Републици Србији, унапређењу метода и 

садржаја рада, остваривању циљева и задатака Црвеног крста као националног друштва 

у Србији.  

 

                                                       Члан 17. 

  Медаља Црвеног крста Србије додељује се за активност појединцима за најмање 

20 година рада у Црвеном крсту и активном доприносу у остваривању циљева и задатака 

Црвеног крста“. 

 

                                                       Члан 18. 

  Број Медаља Црвеног крста Србије које могу доделити саставни делови Црвеног 

крста у једној години утврђује се на основу резултата рада исказаних у Обрасцу за 

извештавање за сваку годину и то: организације које су оствариле од 1.000 до 5.500 

бодова једну, од 5.500 до 7.500 две, и преко 7.500 три. 

 За Медаљу Црвеног крста Србије, организације Црвеног крста не могу предлагати 

кандидате кумулативно, односно више лица него што је опредељено за једну годину, без 

обзира што кандидати нису предлагани у претходној години.  

Црвени крст Србије, Црвени крст Војводине, Црвени крст Косова и Метохије и 

Црвени крст Београд, поштујући критеријуме из члана 12. и изузетни допринос појединца 

или организације могу  предложити  кандитате за Медаљу Црвеног крста Србије у броју 

који се не ограничава.                                           

 

 

                                             

                                           Члан 19. 



Организације Црвеног крста Србије не могу предложити појединца или 

организацију за непосредно виши знак признања ако им претходно није додељено 

признање нижег ранга, осим у изузетним случајевима који се разматрају приликом 

доношења одлука. 

Организациије Црвеног крста Србије не могу предложити појединца или 

организацију за Златни знак признања уколико од добијеног Сребрног знака није протекло 

5 година, односно за Медаљу Црвеног крста Србије уколико није протекло десет година 

од добијеног Златног знака Црвеног крста Србије. 

 

                               Посебна признања 

 

                                               Члан 20. 

Јубиларно признање се установљава и додељује посебном одлуком Управног 

одбора Црвеног крста Србије и управних одбора саставних делова Црвеног крста Србије 

поводом јубилеја везаних за значајне датуме из рада организације Црвеног крста. 

 

                                               Члан 21. 

 Црвени крст Војводине, Црвени крст Косова и Метохије и Црвени крст у 

градовима и општинама могу установити и додељивати, у складу са овим Правилником, 

своја јубиларна признања. 

 

                                               Члан 22. 

Изглед, облик и садржај признања Црвеног крста Србије утврђује Управни одбор 

Црвеног крста Србије на предлог Комисије за организацију, развој и нормативну 

делатност, а усваја Управни одбор Црвеног крста Србије.  

  

                                 III  Поступак за доделу признања 

 

                                                         Члан 23. 

 Предлоге за доделу признања могу подносити сви саставни делови Црвеног крста 

Србије и Комисија за организацију, развој и нормативну делатност Црвеног крста Србије.  



Предлози  за доделу признања се достављају Црвеном крсту Србије на посебном 

обрасцу који је саставни део овог Правилника, и који садржи основне податке о појединцу 

или организацији који се предлажу, од када даје допринос раду организације Црвеног 

крста, када је и које признање Црвеног крста добио и када ће признање бити уручено уз 

образложење предлога. 

Кандидате за признања Црвеног крста Србије предлажу основни облици 

организовања (основне организације, подружнице, активи и повереништва) и комисије 

саставних делова Црвеног крста Србије правовремено, а њихови управни опдбори 

утврђују  предлоге. 

Предлоге за доделу признања Црвеног крста Србије разматра Комисија за 

организацију, развој и нормативну делатност Црвеног крста Србије и утврђује предлог 

одлуке. Одлуке доноси Управни одбор Црвеног крста Србије. 

                                                Члан 24. 

Знаке признања Црвеног крста Србије, у складу са донетом одлуком, у Црвеном 

крсту Србије преузимају представници организација којојима су додељени и не 

достављају се саставним деловима Црвеног крста Србије поштом. 

                                                Члан 25. 

Одлуке о признањима која установљавају и додељују саставни делови Црвеног 

крста Србије доносе управни органи саставних делова Црвеног крста Србије. 

                                                Члан 26. 

Додељена признања волонтерима, сарадницима Црвеног крста, организацијама и 

установама се уручују на пригодан начин на  редовним и свечаним седницама управних 

органа или другим приликама. 

  

                                                 IV Евиденција 

 

                                                          Члан 27. 

Евиденција о додељеним признањима Црвеног крста Србије води се у Црвеном 

крсту Србије. 

 

Евиденција се води у јединственом софтверу. 

 



                                                           Члан 28. 

Црвени крст Војводине, Црвени крст Косова и Метохије и организације Црвеног 

крста у градовима и општинама воде евиденцију о додељеним признањима која ове 

организације Црвеног крста установљавају и додељују. 

 

                                                          Члан 29.  

Евиденција садржи основне податке о појединцу или организацији којима је 

додељено једно од признања: име, име оца и презиме, датум и место рођења, место 

становања и адреса, добијени знаци признања, као и податак када је и који управни орган 

донео одлуку о додели признања. 

Основни подаци о појединцу или организацији којима је додељено  признање 

Црвеног крста Србије  уписују се на посебном обрасцу који служи за предлагање за 

признање и ови обрасци се архивирају у Црвеном крсту Србије. 

 

                                                 V  Завршне одредбе 

 

                                                          Члан 30. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

Одлуке о додели признања из члана 16. овог Правилника биће доношене после 

утврђивања идејног решења и израде, о чему ће Црвени крст Војводине, Црвени крст 

Косова и Метохије и Црвени крст у градовима и општинама бити правовремено 

обавештени.    

 

                                                               Члан 31.  

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о утврђивању 

услова и критеријума за додељивање признања Црвеног крста Србије од 21. децембра 

1993. године. 

 

 

                                                                                        Председник 



            Црвеног крста Србије 

 

              Проф. др Драган Радовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           О   Б   Р   А   З   А   Ц 

 захтева за доделу знакова признања Црвеног крста Србије 

 

 

                                                                               ______________________ 

                                                                                           Црвени крст  

 

 

________________________________________________________________ 

                                           (презиме, име оца и име) 

 

________________________________________________________________ 



                                           (дан, месец, година и место рођења) 

 

_______________________________________________________________ 

(основни облик организовања – организација у којој је укључен/а у активности) 

 

________________________________________________________________ 

                                        ( место становања и тачна адреса) 

 

________________________________________________________________ 

          ( до сада добијени знаци признања Црвеног крста Србије и када) 

 

________________________________________________________________ 

                                         (за који се знак признања предлаже) 

 

________________________________________________________________ 

                              (када је предвиђено уручивање знака признања) 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________ 

                                              (образложење предлога) 

 

 

_____________________               М. П.                   ______________________ 



             (Датум)                                                          

                                                                           За Црвени крст _____________ 

 

 


