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Средства од Закона о Црвеном крсту Србије и Закаона о играма на срећу 

која се на основу Правилника о расподели средстава по Закону о Црвеном 
крсту Србије и Закону о играма на срећу и донетих одлука Управног одбора 
Црвеног крста Србије опредељују организацијама Црвеног крста у градовима и 
општинама  се расподељују према критеријуму: 
 

А – 50% за број становника у граду или општини 
Б - 50% за реализацију активности организација Црвеног крста 

 
А.) Број становника – 50% једног прилива 
 

За вредновање активности по наведеном критеријуму искључиво се користе 
коначни подаци Републичког  завода  за  статистику из пописа становништва у 
2011. години. По овом попису број становника у Републици Србији је 7.186.862.  

Коначним резултатима пописа из 2011. године није обухваћено укупно 
становништво у општинама Бујановац, Прешево и Медвеђа, већ само 
становнишво које се одазвало на попису. Црвени крст Бујановац, Прешево и 
Медвеђа реализују активности за целокупно становништво на својој територији, 
уз поштовање основних принципа Међународног покрета Црвеног крста. 

 

Општина    Попис из 2001.    Попис из 2011.          Разлика 

Бујановац 43.302 18.067 25.235 

Прешево 34.904 3.080 31.824 

Медвеђа 10.760 7.438 3.322 

           Укупно: 88.966 28.585 60.381 

 
Узимајући у обзир разлику од 60.381 становника, укупан број становника у 

Републици Србији који би се примењивао за расподелу средстава по овом 
критерјуму је 7.247.243. 

Износ средстава једног прилива средстава од Закона о играма на срећу  и 
који се на основу Правилника о расподели средстава по Закону о Црвеном 
крсту Србије и Закону о играма на срећу и донетих одлука Управног одбора 
Црвеног крста Србије опредељују организацијама Црвеног крста у градовима и 
општинама се дели према односу 50 – 50%. 

Износ 50% једног прилива средстава  се дели  са  укупним  бројем становика 
у Републици Србији не рачунајући број стновника на Косову и Метохији јер се 
средства за организације Црвеног крста на Косову и Метохији опредељују 
посебном одлуком (7.247.243) и тако добија вредност једног бода по овом 
критеријуму. 

Број становника у граду или општини се множи са износом бода и тако 
утврђује износ средстава по овом основу за сваку организацију Црвеног крста у 
градовима и општинама појединачно. 

Утврђени број становника по коначном попису становништва у Републици 
Србији из 2011. године са додатком разлике броја становника у Бујановцу, 
Прешеву и Медвеђи примењиваће се све до новог пописа становништва у 
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Републици Србији и не може се мењати за било коју организацију Црвеног 
крста током тог периода. 

Број становника је константа у електронском систему Црвеног крста 
Србије. Приликом обрачуна за сваки прилив уноси се вредност бода који се не 
мења, ако приливи остају исти. 
 

Ред. 
бр. 

Организација 
Црвеног крста 

Број 
Становника-
попис 2011. 

I II III 

1. Барајево 27.110 

2. Вождовац 158.213 

3. Врачар 56.333 

4. Гроцка 83.907 

5. Звездара 151.808 

6. Земун  168.170 

7. Лазаревац 58.622 

8. Младеновац 53.096 

9. Нови Београд 214.506 

10. Обреновац 72.524 

11. Палилула 173.521 

12. Раковица 108.641 

13. Савски венац 39.122 

14. Сопот 20.367 

15. Стари град 48.450 

16. Чукарица 181.231 

17. Сурчин 43.819 

Црвени крст Београд 1.659.440 

18. Богатић 28.883 

19. Владимирци 17.462 

20. Коцељева 13.129 

21. Крупањ 17.295 

22. Лозница 79.327 

23. Љубовија 14.469 

24. Мали Зворник 12.482 

25. Шабац 115.884 

26. Ваљево 90.312 

27. Лајковац 15.475 

28. Љиг 12.754 

29. Мионица 14.335 

30. Осечина 12.536 

31. Уб 29.101 

32. Велика Плана 40.902 

33. Смедерево 108.209 

34. См. Паланка 50.284 

35. 
Велико 
Градиште 

17.610 
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36. Голубац 8.331 

37. Жабари 11.380 

38. Жагубица 12.737 

39. Кучево 15.516 

40. Мало Црниће 11.458 

41. Петровац 31.259 

42. Пожаревац 75.334 

43. Аранђеловац 46.225 

44. Баточина 11.760 

45. Кнић 14.237 

46. Крагујевац 179.417 

47. Лапово 7.837 

48. Рача 11.503 

49. Топола 22.329 

50. Александровац 26.522 

51. Брус 16.317 

52. Варварин 17.966 

53. Ражањ 9.150 

54. Крушевац 128.752 

55. Трстеник 42.966 

56. Ћићевац 9.476 

57. Алексинац 51.863 

58. Гаџин Хан 8.389 

59. Дољевац 18.463 

60. Мерошина 13.968 

61. Ниш 245.557 

62. Нишка Бања 14.680 

63. Сврљиг 14.249 

64. Блаце 11.754 

65. Житорађа 16.368 

66. Куршумлија 19.213 

67. Прокупље 44.419 

68. Бабушница 12.307 

69. Бела Паланка 12.126 

70. Димитровград 10.118 

71. Пирот 57.928 

72. Бојник 11.104 

73. Власотинце 29.893 

74. Лебане 22.000 

75. Лесковац 144.206 

76. Медвеђа 10.760 

77. Црна Трава 1.663 

78. Босилеград 8.129 

79. Бујановац 43.302 

80. Владичин Хан 20.871 

81. Врање 83.524 

82. Прешево 34.904 
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83. Сурдулица 20.319 

84. Трговиште 5.091 

85. Деспотовац 23.191 

86. Параћин 54.242 

87. Рековац 11.055 

88. Јагодина 71.852 

89. Свилајнац 23.551 

90. Ћуприја 30.645 

91. Пов.Зајечар-Бор 48.615 

92. Кладово 20.635 

93. Мајданпек 18.686 

94. Неготин 37.056 

95. Бољевац 12.994 

96. Зајечар 59.461 

97. Књажевац 31.491 

98. Сокобања 16.021 

99. Ариље 18.792 

100. Бајина Башта 26.022 

101. Косјерић 12.090 

102. Нова Варош 16.638 

103. Пожега 29.638 

104. Прибој 27.133 

105. Пријепоље 37.059 

106. Сјеница 26.392 

107. Ужице 78.040 

108. Чајетина 14.745 

109. 
Горњи 
Милановац 

44.406 

110. Ивањица 31.963 

111. Лучани 20.897 

112. Чачак 115.337 

113. Врњачка Бања 27.527 

114. Краљево 125.488 

115. Нови Пазар 100.410 

116. Рашка 24.678 

117. Тутин 31.155 

Централна Србија 3.655.994 

118. Бачка Топола 33.321 

119. Мали Иђош 12.031 

120. Суботица 141.554 

121. Житиште 16.841 

122. Зрењанин 123.362 

123. Нова Црња 10.272 

124. Нови Бечеј 23.925 

125. Сечањ 13.267 

126. Ада 16.991 

127. Кањижа 25.343 
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128. Кикинда 59.453 

129. Нови Кнежевац 11.269 

130. Сента 23.316 

131. Чока 11.398 

132. Алибунар 20.151 

133. Бела Црква 17.367 

134. Вршац 52.026 

135. Ковачица 25.274 

136. Ковин 33.722 

137. Опово 10.440 

138. Панчево 123.414 

139. Пландиште 11.336 

140. Апатин 28.929 

141. Кула 43.101 

142. Оџаци 30.154 

143. Сомбор 85.903 

144. Бач 14.405 

145. Бачка Паланка 55.528 

146. Бачки Петровац 13.418 

147. Беочин 15.726 

148. Бечеј 37.351 

149. Врбас 42.092 

150. Жабаљ 26.134 

151. Нови Сад 341.625 

152. Србобран 16.317 

153. 
Сремски 
Карловци 

8.750  

154. Темерин 28.287 

155. Тител 15.738 

156. Инђија 47.433 

157. Ириг 10.866 

158. Пећинци 19.720 

159. Рума 54.339 

160. 
Сремска 

Митровица 
79.940 

161. Стара Пазова 65.792 

162. Шид 34.188 

Црвени крст 
Војводине 

1.931.809 

163. Косово Поље 0 

164. Липљан 0 

165. Обилић 0 

166. Грачаница 0 

167. Исток 0 

168. Клина 0 

169. Пећ  0 

170. Гора 0 
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171. Ораховац 0 

172. Призрен 0 

173. Штрпце 0 

174. Вучитрн 0 

175. Звечан 0 

176. Зубин Поток 0 

177. К.Митровица 0 

178. Лепосавић 0 

179. Србица 0 

180 Витина 0 

181. Гњилане 0 

182. Кос.Каменица 0 

183. Ново Брдо 0 

184. Урошевац 0 

Црвени крст Косово и 
Метохија 

0 

Црвени крст Београд 1.659.440 

Централна Србија 3.655.994 

Црвени крст  
Војводине 

1.931.809 

Црвени крст Косова и 
Метохије 

0 

Укупно: 7.247.243 
 

Б.) – РАСПОДЕЛА НА ОСНОВУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ 
Активности су сврстане у десет основних области рада. 
Обухваћене су активности које чине суштину сваке области рада и које су 

мерљиве у свакој организацији Црвеног крста у градовима и општинама. 
У свкој области рада наведени су описи који омогућавају потврду и доказ 

да су активности реализоване у години за коју се изваштава. 
Услови за реализацију активности који су различити у свакој организацији 

Црвеног крста у градовима и општинама обухваћени су у критеријуму броја 
становника, тако да се по овом основу вреднују искључиво остварене 
активности без обзира на исте. 

Активности које су засноване на остваривању средстава (доходовне) се 
не вреднују. 

Подаци изражене као вредноване активности користе се за утврђивање 
индикатора активности који се наводе у обрасцима М1, М2 и за Уговор са 
Министарством здравља Владе Републике Србије. 

Средства на основу реализације активности – 50% једног прилива за 
организације Црвеног крста у градовима и општинама појединачно за 
организацију Црвеног крста утврђују се тако што се износ средстава дели 
укупно израженим збиром бодова свих 162 организације Црвеног крста и 
добијени износ множи бројем бодова конкретне организације Црвеног крста. 

Саставни део Методологије и критеријума за вредновање активности 
организација Црвеног крста у градовима и општинама је Дневник активности 
који садржи и доказе за реализоване активности за сваку област рада, а доказ 
за реализоване активности могу битии оверена документа месних заједница, 
предузећа, установа и просветних установа. Све организације Црвеног крста у  
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градовима и општинама су у обавези да ажурно  на прописани начин 
попуњавају Дневник активности који служи као верификовани доказ о 
спроведеним активностима. 
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1. ПРОМОЦИЈА И ОМАСОВЉАВАЊЕ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ 

                                   АКТИВНОСТИ Број бодова 

1. Број организованих 
акција добровољног 

давања крви 
 
 
 
 

максимално 200 бодова 

- до 5 10 

- од 6  до 10 30 

- од 11 до 15 50 

- од 16 до 20 60 

- од 21 до 25 80 

- од 26 до 30 100 

- од 31 до 35 120 

- од 36 до 40 140 

- од 41 до 45 160 

- од 46 до 50 180 

- преко 50 200 

                                                                                                Број бодова:  

 
 
 
 
 

2.  Број добровољних 
 давања крви 

 
 
 

максимално 120 бодова 

а.  Број добровољних давања крви  

- до 500 10 

- од 501  до 1.000 20 

- од 1.001 до 2.000 30 

- од 2.001 до  3.000  40 

- од 3.001 до 4.000 50 

- од 4.001 до  5.000 60 

- од 5.001 до 10.000 80 

-  10.000 и више 100 

б.  Први пут добровољно дало крв  

- од 1 до 10 добровољних давалаца 5 

- од 11 до  20 добровољних давалаца 10 

- од 21 до 50 добровољних давалаца 15 

- преко 50 добровољних давалаца 20 

Број бодова:  

 
 

3. Мотивација: 
Реализација конкурса 
"Крв живот значи" 

 
максимално 130 бодова 

а. Број радова   

- до 50 5 

- од 51 до 120 15 

- од 121 до 500 30 

- од  501 до 1.000 50 

- од  1.001 до 2.000 100 

б. Број освојених награда на Државном нивоу  

- 1 10 

- 2 20 

- 3 30 

Број бодова:  

4. Мотивација и 
задржавање давалаца: 
Обележавање 11. маја 

максимално 30 бодова 

- Обележавање 11. маја - националног 
дана добровољних давалаца крви 
пригодном манифестацијом 

 
30 

 Број бодова:  

5.  Мотивација и 
задржавање давалаца 
Обележавање 14. јуна 

- Обележавање 14. јуна- Светског дана 
добровољних давалаца крви пригодном 
манифестацијом 

 
30 



 

 

 

 

10 

 

 
 
 
 
 

максимално 30 бодова 

 Број бодова:  

6. Задржавање давалаца: 
Број добровољних 
давалаца крви који су 
примили признање за 
дату крви осим за прво 
давање 
   максимално 50 бодова 

 
- до 50 

 
10 

 
- од 51 до 100 

 
30 

 
- преко 100 

 
50 

                                                                                              Број бодова:  

7. Мотивација и 
регрутовање давалаца:  
Број едукованих 
волонтера који учествују 
у припреми и 
реализацији акција 
добровољног давања 
крви 

максимално 60 бодова 

 
- до 10 

 
10 

- од 11 до 20  30 

- од  21 до 50 40 

- преко 50 60 

Број бодова:   

8. Задржавање давалаца 
-   

максимално 20 бодова 

- остварено признање као најуспешнија 
средина (град или општина) у претходној 
години 

 
20 

Број бодова:   

9. Мотивација и 
регрутовање давалаца: 
промотивни материјал 
 максимално 20 бодова 

- набавка и уручивање пригодног 
промотивног материјала из сопствених 
средстава  

 
20 

Број бодова:  

10. Мотивација: 
Организовање едукације 
за волонтере у 
давалаштву крви  
   максимално 150 бодова 

- до 10 особа 15 

- од 11 до 20 особа 30 

- од 21 до 30 45 

- преко 31 особе 60 

Број бодова:  

11. Мотивација: 
Организација едукације о 
добровољном давању 
крви  
    максимално 60 бодова 

- за грађане на различитим 
манифестацијама 

20 

- за ученике средњих школа  20 

- за запослене 20 

                                                                                               Број бодова:  

Укупан број бодова за добровољно давалаштво крви: 
(максималан могући број бодова је 870) 
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2. А - ЗДРАВСТВЕНО - ПРЕВЕНТИВНА ДЕЛАТНОСТ- ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ 
СТИЛОВА ЖИВОТА И ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 

АКТИВНОСТИ Број бодова 

1.Активности 
промоције здрављa и 
здравствено 
превентивне 
активности 

 
 
 

максимално 110 
бодова 

Предавања и радионица на тему 
здравих стилова живота: 

- од 5 до 10 

- од 11 до 20 

- од 21 до 30 

- преко 30 

Број обухваћених одраслих особа 
предавањима и радионицама: 

- до 30  

- од 31 до 50 

- од 51 до 100 

- преко 100 

Предавања и радионица у основним и 
средњим школама на тему здравих 
стилова живота 

- од 5 до 10 

- од 11 до 20 

- од 21 до 30 

- преко 30 

Број деце и младих обухваћене 
предавањима и радионица 

- до 30  

- од 31 до 50 

- од 51 до 100 

- преко 100 

 

 
 

         20 

         25 

         30 

         35 

 
 

           5 

         10 

         15 

         20 

 
 
 

        20 

        25 

        30 

        35 

 
 

         5 

        10 

        15 

        20 

 

Број бодова:  

 
Предавања и радионица на тему 
превенције болести зависности 
 

 

2. Борба против 
Наркоманије и других 
болести зависности 
 

максимално 110 
бодова 

-   до 5 

- од 5 до 10 

- од 11 до 20 

- од 21 до 30 

- преко 30 

Број обухваћених родитеља 
предавањима и радионицама 

- до 30  

- од 31 до 50 

- од 51 до 100 

- преко 100 

Број деце и младих обухваћене 

          10 

          20 

          25 

          30 

          35 

 
 

           5 

         10 

         15 

         20 
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предавањима и радионица 

- до 30  

- од 31 до 50 

- од 51 до 100 

- преко 100 

Предавања и радионица у основним и 
средњим школама на тему превенције 
болести зависности 

- до 5  

- од 5 до 10 

- од 11 до 20 

- од 21 до 30 

- преко 30 

 

             5 

            10 

            15 

            20 

 
 
 

           10 

           20 

           25 

           30 

           35 

                                                                                       Број бодова:  

3. Борба против ХИВ-
АИДСа и других 

полно преносивих 
болести 

 
максимално 110 

бодова 
 

Предавања и радионица на тему 
превенције ХИВ-АИДСа и других полно 
преносивих болести 
 

- од 5 до 10 

- од 11 до 20 

- од 21 до 30 

- преко 30 

Број обухваћених родитеља 
предавањима и радионицама 

- до 30  

- од 31 до 50 

- од 51 до 100 

- преко 100 

Број деце и младих обухваћене 
предавањима и радионица 

- до 30  

- од 31 до 50 

- од 51 до 100 

- преко 100 

Предавања и радионица у основним и 
средњим школама на тему здравих 
стилова живота 

 

 

 

 

20 

25 

30 

35 

 

5 

10 

15 

20 

 

20 

25 

30 

35 

 

- од 5 до 10 

- од 11 до 20 

5 

10 

- од 21 до 30 15 

20 
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- преко 30 

 

                                                                                       Број бодова:  

4.Обележавање 
Националног дана 
борбе против 
дуванског дима (31. 
јануар) 

 
максимално 30 бодова 

- Одржана промотивна улична акција 
посвећених обележавању Националног 
борбе против дуванског дима 

- Одржана трибина посвећена 
обележавању Националног борбе 
против дуванског дима 

 

 
         15 
 

      
          15 
 

 
           

Број бодова:  

5.Обележавање 
Светског дана 
здравља (7. април) 
 
максимално 30  бодова 

- Одржана промотивна улична акција 
посвећених обележавању Светског 
дана здравља 

- Одржана трибина посвећена 
обележавању Светског дана здравља 

- Одржана конференција за штампу 
посвећена обележавању Светског дана 
здравља 

 
          10 
 

     
          10 

 
          10 

                                                                                       Број бодова:  

6.Обележавање 
Светског борбе 
против дуванског 
дима (31. мај) 
 
максимално 30  бодова 

- Одржана промотивна улична акција 
посвећених обележавању Светског 
борбе против дуванског дима 

- Одржана трибина посвећена 
обележавању Светског дана борбе 
против дуванског дима 

 

 
         15 
 

 
          15 
 

 
           

Број бодова:  

7. Обележавање -
Светски дан борбе 
против болести 
зависности (26.јун) 
 
максимално 30 бодова 

- Одржана промотивна улична акција 
посвећених обележавању Светски дан 
борбе против болести зависности 

- Одржана трибина посвећена 
обележавању Светског дана борбе 
против болести зависности 

 

 
        15 
 

 
        15 
 

          
          

Број бодова:  

8.Обележавање 
Светског дана срца 
(29. септембар) 

- Одржана промотивна улична акција 
посвећених обележавању Светског 

 
         15 
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максимално 30 бодова 

дана срца 

- Одржана трибина посвећена 
обележавању Светског дана срца 

 

 
         15 

 
         

Број бодова:  

9. Весела болница 
 

максимално 45 бодова 

 

Број ангажованих волонтера 

- до 5 

- од 6 до 10 

- преко 10 

Број организованих радионица на 
годишњем нивоу 

- од 10 до 20 

-од 21 до 30 

-преко 30 

Број укључених учесника по радионици 
–  годишњи просек 

- од 5 до 10 

- од 11 до 15 

- преко 15 

           
           

             5 

           10 

           15 

 
 

             5 

           10 

           15 

      
             

             5 

           10 

           15 

  

                                                                                       Број бодова:  

10.Обележавање 
Светског дана борбе 
против ХИВ/АИДС-а 
(1. децембар) 
 
максимално 30  бодова 

-Одржана промотивна улична акција 
посвећених обележавању Светског 
дана борбе против ХИВ/АИДС-а 

        
       10 
 

- Одржаниа трибина посвећених 
обележавању Светског дана борбе 
против ХИВ/АИДС-а 

 
       10 
 

- Одржана конференција за штампу 
посвећена обележавању Светског дана 
борбе против ХИВ/АИДС-а 

       
       10 

Број бодова:  

Укупан број бодова за Промоцију  здравих   стилова      
живота и превенцију болести зависности: 

  (максималан могући број бодова је 555) 
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2. Б ЗДРАВСТВЕНО - ПРЕВЕНТИВНА ДЕЛАТНОСТ - КОНТРОЛА ТУБЕРКУЛОЗЕ 

АКТИВНОСТИ 
Број 

бодова 

1. Активно трагање 
за оболелима из     
посебно 
осетљивих 
популација 
 
максимално 140 
бодова 

- корисници програма Народних кухиња  
(минимум 10% обухваћених нових пунолетних 
корисника) 

40 

- становници Ромских нехигијенских насеља 
(50% је минимални обухват) 

50 

- друге посебно осетљиве групе   бескућници, 
имигранти, секс радници                   
(50%  је минимални обухват) 

50 

 Број бодова:  

2.  Трагање за 
контактима и 
прегледи код лекара 
 
максимално 160  
бодова 

- прегледани контакти спутум позитивних особа 
код лекара 
(50% је минимални обухват) 

80 

- прегледане особе са сумњом на ТБ код лекара  
из свих наведених категорија    (50% је 
минимални обухват) 

80 

Број бодова:  

3. Подршка ДОТ-у 
 
максимално 40 бодова 

- пружена подршка особама које се лече од 
сензитивне ТБ 
( 100% обухват) 

20 

- пружена подршка особама које се лече од 
мултирезистентне ТБ  
( 50% минимални обухват) 

20 

Број бодова:  

4. Сарадња са 
партнерима 
 
максимално  40 бодова 

- одлазак на терен у циљу оперативног рада 20 

- састанци са  релевантним партнерима (Завод 
за јавно здравље, пулмолошка служба, 
интернистичка служба, педијатрија, 
здравствене ромске медијаторке) 

20 

Број бодова:  

5. Обележавање 
Светског дана борбе 
против туберкулозе 
 
максимално 30 бодова 

Обележавање 24. марта - Светског дана борбе 
против туберкулозе пригодном манифестацијом 

30 

Број бодова:  

                      Укупан број  бодова за контролу туберкулозе: 
                                (максималан могући број бодова је 410) 

 

Максималан  број  бодова за Промоција  здравих   стилова      
живота и превенција болести зависности  и за контролу туберкулозе 
је 555 + 410 = 965 бодова               
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3. ПРВА ПОМОЋ И РЕАЛИСТИЧКИ  ПРИКАЗ ПОВРЕДА, СТАЊА И 
ОБОЉЕЊА 

                                         АКТИВНОСТИ 
Број 

бодова 

1. Обука из прве 
помоћи и реалистичког 
приказа повреда, стања 
и обољења 
 
максимално 400 бодова 

- Предавање из прве помоћи 
за ученике основних и 
средњих школа. Обухваћено: 

 

- до 30 ученика 10 

- од 31 до 60 ученика 20 

- од 61 до 90 ученика 30 

- од 91 до 120 ученика 40 

- 121 и више ученика 50 

- Основна обука из прве 
помоћи школске деце, младих 
до 30 година (некомерцијалнe 
обуке) 

 

- до 30 обучених 30 

- од 31 до 60 обучених 60 

- од 61 до 90 обучених 90 

- од 91 до 120 обучених 120 

- 121 и више обучених 150 

-Напредна обука за екипе 
прве помоћи 

 

- до 30 обучених 20 

- од 31 до 60 обучених 40 

- од 61 до 90 обучених 60 

- од 91 до 120 обучених 80 

- 121 и више обучених 100 

- Некомерцијалне обуке из 
прве помоћи за одрасле особе 
30+  

 

- до 40 обучених 10 

- од 41 до 80 обучених 20 

- од 81 до 120 обучених 30 

- од 121 до 160 обучених 40 

- 161 и више обучених 50 

Обука за реалистички приказ  
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повреда стања и обољења 

      -    до 10 обучених 10 

- од 11 до 20 обучених 20 

- од 21 до 30 обучених 30 

- од 31 до 40 обучених 40 

- 41 и више обучених 50 

Број бодова:  

2.Такмичење у првој 
помоћи и 
реалистичком 
приказу повреда 
стања и обољења 
 
максимално 370 
бодова 

- Одржано општинско такмичење 
у првој помоћи: 

 

- од 2 до 6 екипа  80 

- од 7 до 11 екипа  140 

- 11 и више екипа  200 

- Учешће на вишем нивоу 
такмичења у првој помоћи 
(градско/покрајинско/међурегион
ално) 

40 

- Учешће на државном 
такмичењу у првој помоћи 

40 

- Учешће на европском 
такмичењу у првој помоћи 20 

- Одржано општинско такмичење 
у реалистичком приказу повреда, 
стања и обољења 

30 

- Учешће на вишем нивоу 
такмичења у реалистичком 
приказу повреда, стања и 
обољења 
(градско/покрајинско/међурегион
ално) 

20 

- Учешће на државном 
такмичењу у реалистичком 
приказу повреда, стања и 
обољења 

20 

Број бодова:  

3. Обележавање 
светског дана прве 
помоћи 

 
максимално 30 бодова 

Број учесника у активностима 
организованим у складу са 
програмом обележавања за 
текућу годину (уличне 
манифестације, показне вежбе, 
трибине, предавања) 

 

- до 100 учесника 10 

- од 101 до 200 учесника 15 

- од 201 до 300 учесника 20 

- 301 и више учесника 30 

Број бодова:  
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4. Друге промотивне 
активности из 
области прве помоћи 
(не укључује податке 
са светског дана 
прве помоћи) 

 
максимално 70 бодова 

- Укупан број активности (уличне 
манифестације, показне вежбе, 
трибине, дељење лифлета) 

 

- од 1 до 2 активности 10 

- од 3 до 4 активности  20 

- 5 и више активности 30 

Број учесника у организованим 
активностима (уличне 
манифестације, показне вежбе, 
трибине, дељење лифлета) 

 

- до 100 учесника 10 

- од 101 до 200 учесника 20 

- од 201 до 300 учесника 30 

- 301 и више учесника 40 

Број бодова:  

5. Ангажовање екипа 
прве помоћи на 
јавним скуповима/ 
манифестацијама 
 
максимално 40 бодова 

- Број обезбеђиваних 
манифестација: 

 

- од 1 до 2 манифестација 10 

- од 3 до 4 манифестација 20 

- од 5 до 6 манифестација 30 

- 7 и више манифестација 40 

Број бодова:  

Укупан број бодова за прву помоћ и реалистички 
приказ, повреда, стања и обољења: 

(максималан могући број бодова је 910) 
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4. СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

                                                                  АКТИВНОСТИ 
Број 
бодова 

1. Народна кухиња 
 
 

(не одређује се 
максимални број бодова, 

већ се бодује ставка 
зависно од начина 

реализације програма и 
броја корисника) 

потребно ускладити 
формулацију 

 
максимални број бодова: 

- под 1  210 
- под 2 260 

Реализација од артикала обезбеђених од 
вишег нивоа организованости за 9 месеци 
рада кухиње, ако се оброци не припремају 
у објектима Црвеног крста, већ се само 
врши дистрибуција, подела куваних 
оброка и мониторинг: 

 

-  до 100 корисника 80 

- од 101 до 200 корисника 90 

- од 201 до 500 корисника 100 

- од 501 до 1.000 корисника 110 

- преко 1.000 корисника  120 

Додатни бодови:  

-Кувани оброци се дистрибуирају:  

- на 1 дистрибутивном пункту 5 

- на 2 до 4 дистрибутивна пункта 10 

- на 5 до 9 дистрибутивних пунктова 15 

- на 10 и више дистрибутивних пунктова 20 

Додатни бодови:  

 Поред дистрибутивних пунктова, храна се 
дистрибуира и на адресе најугроженијих 
лица 

10 

Додатни бодови:  

-Поред реализације у трајању од 9 месеци 
од артикала обезбеђених од вишег нивоа 
организованости, организација реализује 
програм током целе године (додатних 3 
месеца) на  основу пројекта који подржава 
локална самоуправа и  опредељује  
средства за набавку намирница за 
припрему куваних оброка (за целу годину) 

20 

-На  основу пројекта који подржава 
локална самоуправа и  опредељује  
средства за набавку намирница за 
припрему куваних оброка за целу годину, 
као и средства за ланч пакете 
корисницима који живе у сеоским 
срединама 

30 

Додатни бодови:  

Кувани оброци се припремају и 
дистрибуирају 6 дана у недељи (кухиња 
ради и суботом) 

20 

Кувани оброци се припремају и 
дистрибуирају свих 7 дана у недељи 
(кухиња ради и суботом и недељом) 

30 

2.   Реализација од артикала обезбеђених 
од вишег нивоа организованости за 9  
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месеци рада кухиње, ако се у објектима 
Црвеног крста врши припрема оброка и на 
пунктовима које је обезбедио Црвени крст 
врши дистрибуција, подела куваних 
оброка и мониторинг: 

-  до 100 корисника 130 

- од 101 до 200 корисника 140 

- од 201 до 500 корисника 150 

- од 501 до 1.000 корисника 160 

- преко 1.000 корисника  170 

Додатни бодови:  

Кувани оброци се дистрибуирају:  

- на 1 дистрибутивном пункту 5 

- на 2 до 4 дистрибутивна пункта 10 

- на 5 до 9 дистрибутивних пунктова 15 

- на 10 и више дистрибутивних пунктова 20 

Додатни бодови:  

- поред дистрибутивних пунктова, храна се 
дистрибуира и на адресе најугроженијих 
лица 

10 

Додатни бодови:  

- Поред реализације у трајању од 9 
месеци од артикала обезбеђених од вишег 
нивоа организованости, организација 
реализује програм током целе године 
(додатних 3 месеца) на  основу пројекта 
који подржава локална самоуправа и  
опредељује  средства за набавку 
намирница за припрему куваних оброка за 
целу годину 

20 

- На  основу пројекта који подржава 
локална самоуправа и  опредељује  
средства за набавку намирница за 
припрему куваних оброка за целу годину, 
као и средства за ланч пакете 
корисницима који живе у сеоским 
срединама 

30 

Додатни бодови:  

Кувани оброци се припремају и 
дистрибуирају 6 дана у недељи (кухиња 
ради и суботом) 

20 

Кувани оброци се припремају и 
дистрибуирају свих 7 дана у недељи 
(кухиња ради и суботом и недељом) 

30 

3. У објектима Црвеног крста се врши 
искључиво  дистрибуција већ 
припремљене и допремљене хране (није у 
систему Програма народних кухиња 
Црвеног крста) 

40 
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Број бодова:  

2. Опоравак социјално-
угрожене деце 

 

 

 

 
максимално 170 бодова  

Број деце за које је организован опоравак 
(избор деце, родитељски састанци, 
припрема групе, асистенција родитељима  
у прикупљању неопходне документације):  

-  Из средстава виших нивоа организовања 
за ову намену:  

- до 10 10 

- од 11 до 25 20 

- од 26 до 50 30 

- од 51 до 100 40 

- преко 100 50 

-Из средстава која је обезбедила 
организација Црвеног крста на локалном 
нивоу од локалне самоуправе и донатора:  

- до 10 20 

- од 11 до 25 30 

- од 26 до 50 40 

- од 51 до 100 50 

- преко 100 60 

- Из сопствених средстава и средстава 
остварених по Методологији:  

- до 10 30 

- од 11 до 25 40 

- од 26 до 50 50 

- преко 50 60 

Број бодова:  

3. Дистрибуција 
породичних пакета 
хране и хигијене за 
најугроженије грађане 
обезбеђених са нивоа 
националног друштва 
(у градовима и 
општинама II, III и IV 
групе развијености 
локалних самоуправа) 

 

максимално 100 бодова 

- Број опредељених породичних пакета за 
најугроженије грађане у Србији 
обезбеђених путем националног друштва  

- до 200 30 

- од 201 до 300 40 

- од 301 до 500 50 

- преко 500 60 

Додатни бодови:  

Породични пакети за најугроженије 
грађане у Србији обезбеђених путем 
националног друштва дистрибуирају се:  

- корисницима директно из објеката 
Црвеног крста (канцеларије, магацин и сл.) 

10 

- на терену, односно на адресу становања 
корисника у: 

или 

- до 5 средина (насељених места, села, 
месних заједница) 

20 

- до 10  средина (насељених места, села, 
месних заједница) 

25 

- до 25 средина (насељених места, села, 
месних заједница) 

30 
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- од  26 до 50 средина (насељених места, 
села, месних заједница) 

35 

- преко 50 средина (насељених места, 
села, месних заједница) 

40 

Број бодова:  

4.Дистрибуција 
породичних пакета 
хране и/или хигијене за 
најугроженије грађане 
обезбеђених из 
локалних извора   
 
(Управни одбор или 
локална самоуправа 
опредељује средства за 
набавку и дистрибуцију 
пакета хране и/или 
хигијене) 

 
максимално 130  бодова 

Број опредељених породичних пакета за 
најугроженије грађане обезбеђених из 
локалних извора   

- до 50 30 

- од 51 до 100 40 

- од 101 до 200 50 

- преко 200 60 

Додатни бодови:  

Породични пакети за најугроженије 
грађане у Србији обезбеђених из локалних 
извора дистрибуирају се:  

- корисницима директно из објеката 
Црвеног крста (канцеларије, магацин и сл.) 

10 

- на терену, односно на адресу становања 
корисника у: 

 

- до 5 средина (насељених места, села, 
месних заједница) 

20 

- до 10  средина (насељених места, села, 
месних заједница) 

25 

- до 25 средина (насељених места, села, 
месних заједница) 

30 

- од  26 до 50 средина (насељених места, 
села, месних заједница) 

35 

- преко 50 средина (насељених места, 
села, месних заједница) 

40 

Додатни бодови:  

Организација Црвеног крста спроводи 
поступке јавне набавке  пакета хране 
и/или хигијене или артикала за пакете 

15 

Додатни бодови:  

Организација Црвеног крста која набавља 
артикле хране и/или хигијене врши 
паковање пакета 

15 

Број бодова:  

5.Брига о старима 
 

Организација Црвеног 
крста реализује 
програм бриге о 
старијима  
 
максимално 40 бодова 

 

- до 50 корисника 

- од 51 до 100 корисника 

- од 101 до 200 корисника 

 

10 

20 

30 

- преко 200 корисника 40 
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                                                                                              Број бодова:  

Организација Црвеног 
крста развија групе 
самопомоћи 
 
максимално 20 бодова 

- 1 група самопомоћи (до 15 чланова) 

- 2 групе групе самопомоћи 

- 3 групе групе самопомоћи 

- 4 групе групе самопомоћи 

 

5 

10 

15 

20 

 

                                                                                               Број бодова:  

Организација Црвеног 
крста реализује 
пројекат бриге о 
старијима у руралним 
подручјима 
 
максимално  50 бодова 

 

- до 50 корисника 

- од 51 до 100 корисника 

- од 101 до 200 корисника 

 

20 

30 

50 

 

                                                                                               Број бодова:  

Организација Црвеног 
крста организује клуб 
за старије 
 
максимално 20 бодова 

 

- до 15 чланова 

- до 30 чланова 

- до 50 чланова 

- преко 50 чланова 

 
 
 
 

5 

    10 

15 

20 

 

                                                                                               Број бодова:  

Обележавање 
Међународног дана 
старијих особа  (1. 
октобар) 
 
максимално 30 бодова 

- Одржана промотивна улична акција 
посвећених обележавању Међународног 
дана старијих особа 

- Одржана трибина посвећена 
обележавању Међународног дана старијих 
особа 

    15     

    15 

 

                                                                                               Број бодова:  
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Обележавање 
Међународног дана 
борбе против 
дискриминације и 
насиља над старијима 
(15. јун) 
 
максимално 30 бодова 

- Одржана промотивна улична акција 
посвећених обележавању Међународног 
дана борбе против дискриминације и 
насиља над старијима  

- Одржана трибина посвећена 
обележавању Међународног дана борбе 
против дискриминације и насиља над 
старијима 

15 

15 

 

                                                                                               Број бодова:  

Сунчана јесен живота 
 

максимално 45 бодова 

 

Број ангажованих волонтера 

-до 15 

-од 16 до 30 

-преко 30 

Број организованих акција 

-од 5 до 10 

-од 11 до 20 

-преко 20 

Број обухваћених особа 

- до 100 

-од 101 до 200 

- реко 200 

 

5 

10 

15 

 

5 

10 

15 

       

       5 

      10 

      15 

                                                                                               Број бодова:  

6.Континуирана 
Сабирна акција хране, 
хигијене, одеће, обуће 
итд и дистрибуција 
истих угроженима 
током године и у 
оквиру  акције 
„Солидарност на 
делу“ 
 

(редовна активност, ван 
дефинисаних програма 

помоћи) 
 

максимално 120 бодова  

-Количина прикупљене и дистрибуиране 
помоћи угроженим лицима у виду 
артикала хране и хигијене у килограмима  

- до 250 кг 5 

- од 251 до 500 кг 10 

- од 501 до 1.000 кг 15 

- преко 1.000 кг 20 

-Количина прикупљене, класификоване и 
дистрибуиране помоћи у виду одеће и 
обуће у килограмима  

- до 250 кг 5 

- од 251 до 500 кг 10 

- од 501 до 1.000 кг  15 

- преко 1.000 кг 20 

-Количина прикупљене, класификоване и 
дистрибуиране помоћи у виду осталих 
добара (постељина, пелене и друго)  

- до 250 кг 5 

- од 251 до 500 кг 10 
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- од 501 до 1.000 кг  15 

- преко 1.000 кг 20 

-Број особа којима је пружена помоћ у 
виду артикала хране и хигијене, одеће и 
обуће и осталог прикупљене из сабирних 
акција   

- до 50 особа 20 

- од 51 до 100 особа 30 

- од 101до 250 особа 40 

- од 251до 500 особа 50 

- преко 500 особа 60 

 Број бодова:  

7.Недеља 
солидарности 14. – 21.  
септембар 

 
максимално 50 бодова  

- Прикупљање новчаних средстава  
солидарности достављањем  бланко 
образаца за пренос  средстава од правних  
лица   у корист организације Црвеног 
крста за солидарне сврхе и постављање 
касица на адекватним местима 

25 

- организовање  хуманитарних  концерата, 
приредби,  изложби  и слично  са  циљем  
прикупљања  средстава за конкретну 
намену 

25 

Број бодова:  

8.Радни викенд на селу 
или Селу у походе 
 

максимално 60  бодова  

-Број сеоских домаћинстава обухваћених 
акцијом „Радни викенд на селу“  

- до 10 домаћинстава  10 

- од 11 до 25 домаћинстава 20 

- од 25 до  50 домаћинстава  30 

- преко 50 домаћинстава 40 

Додатни бодови:   

Током акције се врши расподела 
хуманитарне помоћи 

5 

Додатни бодови:  

Акција се реализује уз учешће центра за 
социјални рад и социјалног радника (соц. 
радник, педагог, псохолог) 

5 

Додатни бодови:  

Акција се реализује уз учешће 
здравственог система (лекар, лекар 
специјалниста, патронажа) 

5 

Додатни бодови:  

Акција се реализује уз учешће радника 
различитих профила (електричар, бравар 
и сл.)  

5 

 Број бодова:  

9. Један  пакетић 
много  љубави 

 

  

-Подељено пакетића обезбеђених  из 
локалних извора (локална самоуправа,  
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максимално 50 бодова донатори) уз пригодан програм за децу 

- до 25 пакета 10 

- од 26 до 50 пакета 20 

- од 51 до 100 пакета 30 

- од 101 до 200 пакета 40 

- преко 200 пакета 50 

                                                                                            Број бодова:  

10. Пакет за 
новорођену бебу 

 

максимално 50 бодова 

-Подељено беби пакета обезбеђених  из 
локалних извора (локална самоуправа, 
донатори)  

- до 5 пакета 10 

- од 6 до 10 пакета 20 

- од 11 до 20 пакета 30 

- од 21 до 50 пакета 40 

- преко 50 пакета 50 

Број бодова:  

11. Активности 
усмерене на бескућнике 
као посебно осетљиве 
групе 

 
максимално 90 бодова 

-Број бескућника  којима је Црвени крст 
пружио неку врсту помоћи  

- до 5  5 

- од 6 до 10  10 

- од 11 до 20 20 

- преко 20 30 

-Број појединачних активности 
реализованих у циљу помоћи и подршке 
бескућницима (пружени савети у вези 
правно регулативних послова, 
здравствени савети, усмеравање у 
релевантне институције и организације и 
други видови подршке)  

- до 5  5 

- од 6 до 10  10 

- од 11 до 20 20 

- преко 20 30 

-Пружена хуманитарна помоћ  (директно 
пружена помоћ у виду интервентних 
пакета)  

- до 10 интервентних пакета  5 

- од 11 до 20 интервентних пакета 10 

- од 21 до 50 интервентних пакета 20 

- преко 50 интервентних пакета 30 

Број бодова:  
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12. Светски дан борбе  

против  глади - 17. 
октобар 

 

 

 

макс 45 бодова 

- Организација Црвеног крста је на 
пригодан начин обележила 17. октобар-
Светски дан борбе  против  глади (појачан 
оброк у народној кухињи, наступи у 
средствима јавног информисања, посета 
народним кухињама са представницима 
локалне самоуправе,  других донатора,  
средстава јавног информисања) 

30 

- поред обележавања 17. октобра, 
организација Црвеног крста је прикупљала 
и дистрибуирала прехрамбене артикле за 
најугроженије становнике 

45 

Број бодова:  
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13. Помоћ  деци са 
посебним потребама 

 
Заједнички програм за 
инклузију ромске деце 
и деце из осетљивих 
група у образовање 

 
максимално 220 бодова 

а. 155 бодова 
б. 90 бодова 
укупно: 245 

а. Подршка ромској деци и деци из 
осетљивих група  
 

-  Активности подршке у укључивању деце 
узраста 3-5,5 година у предшколску 
установу 
 

- од 15 до 30 деце 

- од 30 до 50 деце 

 
- Активности припреме деце узраста 5,5-7 
година за укључивање у предшколски 
припремни програм 
 

- од 15 до 30 деце 

- од 30 до 50 деце 

 
- Активности подршке у учењу за децу која 
похађају основну школу 
 

- од 15 до 30 деце 

- од 30 до 50 деце 

- више од 50 деце 

 
- Активности подршке родитељима  
 

- од 1 до 6 сусрета на годишњем нивоу 

- више од 6 сусрета на годишњем нивоу 

 
- Реализација социо-инклузивних 
активности са децом у локалној заједници 
(заједничке активности са децом 
вршњачке популације из редовне школе, 
заједничке активности деце и волонтера 
Црвеног крста, једнодневни излети и 
екскурзије) 
 

- од 1 од 4 активности на годишњем нивоу 

- више од 4 активности на годишњем 
нивоу 

 
- Организовање радионица/активности у 
локалној заједницу које промовишу 
социјалну инклузију 
 

- од 1 од 2 активности на годишњем нивоу 

- више од 2 активности на годишњем 

 
 

 
 
 
 

10 

20 

 
 
 
 
 

10 

20 

 
 
 
 

10 

20 

25 

 
 
 

5 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

10 

 
 
 
 
 
 

5 

10 
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нивоу 

 
- Остварени годишњи резултат 
 

- више од 75% деце уписано у 
предшколску установу 

- више од 75% деце уписано у први разред 
основне школе 

- више од 80% деце успешно прешло у 
наредни разред 

 
б. Помоћ деци и младима са сметњама 
у развоју и инвалидитетом 
-  Радионице подршке у учењу деци која 
похађају школу  
 

- од 10 до 20 деце 

- више од 20  

 
-Радионице подршке у унапређења 
вештина деце и младих која су ван 
образовног система 
 

- од 5 до 15 деце и младих 

- више од 15 деце и млади  

 
- Активности подршке родитељима  
 

- од 1 до 6 сусрета 

- више од 6 сусрета 

                                                                               
- Реализација социо-инклузивних 
активности са децом у локалној заједници 
(заједничке активности са децом 
вршњачке популације из редовне школе, 
заједничке активности деце и волонтера 
Црвеног крста, једнодневни излети и 
екскурзије) 
 

-од 1 од 4 активности на годишњем нивоу 

- више од 4 активности на годишњем 
нивоу 

 
- Организовање радионица/активности у 
локалној заједницу које промовишу 
социјалну инклузију 
 

 
 
 
 
 

20 

20 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

20 

 
 
 
 
 

10 

20 

 
 
 

5 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

10 
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- од 1 од 2 активности на годишњем нивоу 

- више од 2 активности на годишњем 
нивоу 

 
-Остварени годишњи резултат 
 

 
- више од 75% деце која похађају школу је 
успешно прешло у наредни  разред 
 

5 

10 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 Број бодова:  

                                     Укупно бодова за Социјалну делатност:  
                                    (максималан могући број бодова је 1.605)  
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5. ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА 

АКТИВНОСТИ 
Број 

бодова 

1. Млади чланови 
 
максимално 50 
бодова 

Број младих чланова са плаћеном 
чланарином: 

до 50 

од 51 до 250 

од 251 до 500 

од 501 до 1.000 

од 1.001 до 3.000 

више од 3.000 

 
 

5 

10 

15 

25 

40 

50 

 Број бодова:  

2. Млади волонтери 
 
 
максимално 170 
бодова 

Број младих волонтера који су били 
ангажовани у реализацији свих програма, 
пројеката и активности организације 
Црвеног крста најмање четири сата у 
текућој години 

до 20 

од 21 до 40 

од 41 до 60 

                             од 61 до 80 

од 81 до100 

више од 100 

 
 
 
 
 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Просечан број сати волонтерског 
ангажовања по младом волонтеру у току 
године 

до 12 

од 12,1 до 24 

од 24,1 до 36 

од 36,1 до 48 

од 48,1 до 60 

од 60,1 до 72 

од 72,1 до 84 

84,1 и више 

 
 
 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Број нових младих волонтера који су 
почели да волонтирају у организацији 
Црвеног крста по први пут у текућој години 
и који су били ангажовани у реализацији 
свих програма, пројеката и активности 
организације Црвеног крста најмање 
четири сата у текућој години 

до 5 

од 6 до 15 

од 16 до 30 

више од 30 

 
 
 
 
 
 
 

5 

10 

20 

30 
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 Број бодова:  

3.Организација рада 
са младим 
волонтерима 
 
максимално 120 
бодова 
 
(У случају да 
организација Црвеног 
крста има и 
омладинску теренску 
јединицу и клуб 
младих, број чланова, 
као и број састанака 
се сабира) 

Број чланова Омладинске теренске 
јединице и/или Клуба младих 

до 25 

од 26 до 50 

од 51 до 75 

више од 75 

 
 

10 

20 

40 

60 

Број састанака Омладинске теренске 
јединице и/или Клуба младих 

до 6 

од 6 до 12 

     од  13  до 18 

од 19 до 36 

више од 36 

 
 

10 

20 

30 

45 

60 

Број бодова:  

4. Систем обуке 
младих волонтера 
 
 
максимално 230 
бодова 

Број обука за најмање 10 учесника које је 
организовала организација Црвеног крста 
у граду/општини према оквиру 
компетенција за систем обуке младих 
волонтера - ниво 1: Црвени крст и ја 

1 

2 

3 

више од 3 

 
 
 
 
 

10 

20 

30 

40 

Број обука за најмање 10 учесника које је 
организовала организација Црвеног крста 
у граду/општини према оквиру 
компетенција за систем обуке младих 
волонтера - ниво 2: Основна обука за 
младе волонтере Црвеног крста: 

1 

2 

3 

више од 3 

 
 
 
 
 
 

10 

20 

30 

40 

Број обука за младе које су организоване у 
форми летњих/зимских кампова,односно 
на локацији ван места пребивалишта у 
трајању од најмање три дана (два ноћења) 

 

                                    1 50 

                                    2 100 

                             3 и више 150 

Број бодова:  

5. Акција 
"Безбедност деце у 

Укупан број деце која су непосредно 
обухваћена предавањима и радионицама у 
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саобраћају" 
 
 
максимално 150 
бодова 
 
У случају када 
успостављене 
вредности индикатора 
није могуће достићи 
услед објективних 
околности (стварни 
број ученика у 
школама је мањи од 
постављених 
вредности 
индикатора), 
организација Црвеног 
крста остварује 
максимални број 
поена уколико 
обухвати све ученике. 
Ово се доказује 
подацима 
Републичког завода 
за статистику 
(Саопштење ДД10 – 
Ученици основних 
школа у Републици 
Србији по општинама; 
Саопштење ДД 20 – 
Установе за децу 
предшколског 
узраста; Билтен- 
Средњошколско 
образовање у 
Републици Србији) 

оквиру акције 

до 50 

од 51 до 100 

од 101 до 200 

од 201 до 300 

од 301 до 500 

више од 500 

 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Укупан број возача или будућих возача 
(млади узраста 17 и 18 година) који су 
непосредно обухваћени предавањима и 
радионицама у оквиру акције 

до 50 

51 до 100 

101 до 250 

више од 250 

 
 
 
 

10 

20 

30 

40 

Организовани прелазак улице на 
пешачком прелазу у непосредној близини 
просветних установа у трајању од најмање 
1 сат 

15 

Заустављање возача у сарадњи са 
полицијом и усмеравање њихове пажње на 
безбедност деце у трајању од најмање 1 
сат на прометном коловозу 

25 

Симулација повреда које могу настати као 
последица неправилног учествовања у 
саобраћају и приказ вештине указивања 
прве помоћи 

10 

 

 

Број бодова:  

6. Трка "За срећније 
детињство" 
 
 
максимално 180  
бодова 
 
У случају када 
успостављене 
вредности индикатора 
није могуће достићи 

Укупан број учесника трке са стартним 
бројевима 

до 100 

од 101 до 300 

од 301 до 500 

од 500 до 1.000 

од 1.001 до 3.000 

више од 3.000 

 
 

10 

20 

30 

50 

70 

100 

  

Организација Црвеног крста је главни 50 
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услед објективних 
околности (стварни 
број ученика у 
школама је мањи од 
постављених 
вредности 
индикатора), 
организација Црвеног 
крста остварује 
максимални број 
поена уколико 
обухвати све ученике. 
Ово се доказује 
подацима 
Републичког завода 
за статистику 
(Саопштење ДД10 – 
Ученици основних 
школа у Републици 
Србији по општинама; 
Саопштење ДД 20 – 
Установе за децу 
предшколског 
узраста; Билтен- 
Средњошколско 
образовање у 
Републици Србији) 

организатор трке, односно трка се не 
спроводи у оквиру сличне организације од 
стране других партнера 

Проценат прикупљених средстава од 
продаје стартних бројева (умањен за 
трошкове штампања и испоруке стартних 
бројева и промотивних плаката) која се 
користе наменски за непосредну помоћ 
деци која су угрожена економским, 
социјалним или здравственим факторима 
 

 
 
 
 

најмање 50% 

најмање 75% 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

20 

 
 
 
 

30 

Број бодова:  

7. Школе подмлатка 
 
максимално 220 
бодова 

Укупан број деце која су обухваћена 
школама подмлатка чији је организатор 
локална организација Црвеног крста 

до 30 

од 31 до 60 

од 61 до 90 

од 91 до 120 

више од 120 

 
 
 

15 

30 

40 

50 

70 

Број школа подмлатка које су организоване 
у форми летњих/зимских кампова, односно 
на локацији ван места пребивалишта у 
трајању од најмање три дана (два ноћења) 
 

1 

2 

3 и више 

 
 
 
 
 

50 

100 

150 

Број бодова:  

8. Дечја недеља 
 
 

- Јавно представљање активности Црвеног 
крста за децу 

10 

- Пријем за децу у Црвеном крсту 10 
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максимално 60 
бодова 

- Организоване посете деци која су на 
привременом смештају у институцијама 

10 

-Учешће деце из програма и пројеката 
Црвеног крста у догађајима у заједници 

10 

-Постављен је најмање један 
информативни пункт на прометној локацији 
у трајању од најмање 4 часа 

10 

-Организација традиционалних акција 
Црвеног крста за децу (Трка "За срећније 
детињство", "Друг другу", прикупљање и 
дистрибуција помоћи за децу и сл.) 

10 

Број бодова:  

9. Промоција 
хуманих вредности 
 
 
максимално 360 
бодова 
 
У случају када 
успостављене 
вредности индикатора 
није могуће достићи 
услед објективних 
околности (стварни 
број ученика у 
школама је мањи од 
постављених 
вредности 
индикатора), 
организација Црвеног 
крста остварује 
максимални број 
поена уколико 
обухвати све ученике. 
Ово се доказује 
подацима 
Републичког завода 
за статистику 
(Саопштење ДД10 – 
Ученици основних 
школа у Републици 
Србији по општинама; 
Саопштење ДД 20 – 
Установе за децу 
предшколског 
узраста; Билтен - 
Средњошколско 
образовање у 

Укупан број деце која су обухваћена 
радионицама које се спроводе у школама и 
предшколским установама 

до 50 

од 51 до 75 

од 76 до 100 

од 101 до 125 

од 126 до 150 

више од 150 

 
 
 

25 

50 

75 

100 

125 

150 

Укупан број радионица са децом које се 
спроводе у школама и предшколским 
установама 

до 28 

од 29 до 42 

од 43 до 56 

од 57 до 70 

од 71 до 84 

више од 84 

 
 
 

15 

30 

45 

60 

75 

100 

-Реализована је најмање једна локална 
обука за реализаторе програма према 
прописаном плану 

20 

-Реализована је додатна активност 30 

  

- Осмишљена је и јавно изведена 
позоришна представа која има за циљ 
повећање толеранције међу децом и 
младима на теме које програм обрађује 

45 

- Организација Црвеног крста је 
реализовала програм Промоција хуманих 
вредности у текућој години без 
финансијске подршке донатора преко 
Црвеног крста Србије, односно из 
сопствених средстава 

10 

- Организација Црвеног крста обезбедила 
је финансијску подршку додатних донатора 

5 
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Републици Србији) у износу од најмање 20.000 динара 

Број бодова  

10. Обележен је 16. 
новембар- 

Међународни дан 
толеранције   

- Обележен је 16. новембар 30 

 Број бодова :  

11. Мотивација за 
посебне пројекте 
које спроводе млади 
волонтери Црвеног 
крста 
 
 
максимално 50 
бодова 
 
(За вреновање се 
узимају у обзир 
пројекти за које је 
поднета посебна 
апликација код 
релевантних 
институција, 
организација и 
привредних 
друштава према 
посебном позиву за 
достављање 
пројектних предлога 
(али не оне који су 
поднети општинској 
управи у оквиру 
целокупног бужета 
организације Црвеног 
крста), пројекат је 
релевантан за 
мандат Црвеног 
крста, а не обухвата 
донације искључиво 
за набавку опреме. За 
вредновање се 
квалификују и 
доходовни пројекти 
које спроводе млади 
волонтери, уколико 
се средства користе 
наменски за програме 
и пројекте које 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број пројеката који се квалификују за 
вредновање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 и више 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

35 

50 
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реализују млади 
волонтери (осим 
комерцијалне обуке 
возача за Прву 
помоћ) 

Број бодова:  

12. Квиз подмлатка 
 
 
максимално 150 
бодова 
 
(У случају да 
организација Црвеног 
крста организује 
Квиз подмлатка на 
нивоу школа који 
претходи такмичењу 
на нивоу општине 
или града, број 
учесника квиза на 
сваком нивоу 
такмичења се 
сабира. У случају да 
организација Црвеног 
крста организује 
посебно квиз из 
области дифузије, а 
посебно квиз из 
области здравијих 
животних стилова, 
број учесника) 
 
У случају када 
успостављене 
вредности индикатора 
није могуће достићи 
услед објективних 
околности (стварни 
број одељења у 
школама је мањи од 
постављених 
вредности индикатора 
за број екипа), 
организација Црвеног 
крста остварује 
максимални број 
поена уколико 
обухвати сва 

 
 
 
 
 
 
 
Укупан број такмичарских екипа које су 
учествовале на свим нивоима организације 
квиза (школа, општина, град) 
 

до 5 

од 5 до 10 

од 11 до 20 

од 21 до 30 

више од 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

40 

80 

120 

150 
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одељења. Ово се 
доказује подацима 
Републичког завода 
за статистику 
(Саопштење ДД10 – 
Ученици основних 
школа у Републици 
Србији по општинама; 
Билтен-
Средњошколско 
образовање у 
Републици Србији) 

Број бодова:  

                               Укупно бодова за Подмладак и омладину:  
                                    (максималан могући број бодова је 1.770) 
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6. А - ПРИПРЕМА И ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА 

АКТИВНОСТИ 
Број 
бодова 

1. Планирање 
активности на 
припремама за 
деловање у 
несрећама 

 
максимално 60 

бодова 
 

  

-  у оквиру годишњег 
плана рада Црвеног 
крста дефинисао је и 
активности за припреме 
за Деловање у 
несрећама 

да 40 

- обављао је радне 
састанке са партнерским 
субјектима на 
припремама за 
Деловање у несрећама 

1 – 3 састанка 10 

4 – 6 састанака и 15 

7 и више састанака 
20 

                                                                                                             Број бодова:  

2. Реализација 
планских 
активности 

 
максимално 340 

бодова 

-има формираниу 
јединицу за одговор на 
несреће попуњеност 

до 50% 20 

од 51 – 75% 30 

од 76 – 100% 50 

-у текућој години обавио 
основну обуку јединице 
по јединственом 
програму Црвеног крста 
Србије 

да 80 

-у текућој години 
организовао 

1 – 2 теренске вежбе 40 

3 – и више теренских вежби 50 

-укупан број 
представника Црвеног 
крста на вежбама које је 
Црвени крст организовао 
(био домаћин) у год 

10 - 20 10 

21 - 40 20 

41 - 70 30 

 71 и више 
50 

-учествовао на вежбама 
других снага заштите и 
спасавања на 

1 – 2 вежбе 20 

3 и више вежби 
30 

-секретар организације 
Црвеног крста 
учествовао је на 
едукацији Црвеног крста 
Србије за Деловање у 
несрећама 

да 80 

3. Превенција, 
подизање нивоа 
свести и 
смањивање ризика 
од елемнтарних и 
других несрећа, 
промоције 

 
максимално 100 

-реализовао 
представљање програма 
Деловања у несрећама 
Црвеног крста Србије у 
виду предавања за 
грађане, омладину и 
укупно је присуствовало 

50 – 150 присутних 10 

151 – 300 присутних 15 

301 – 500 присутних 20 

501 и више присутних 30 

-реализовао 
представљање 

1 – 5 представљања 10 

6 – 10 представљања 15 



 

 

 

 

40 

 

бодова Деловања у несрећама, 
улогу и капацитете 
Црвеног крста на 
стручним скуповима и 
пред медијима 
 

11 и више представљања 20 

- организовао 
интерактивне скупове и 
оспособљавање 
грађана, омладине,  
деце за смањење ризика 
од несрећа и 
предузимање 
елементарних мера 
самопомоћи и узајамне 
помоћи са укупно: 

50 – 150 учесника 10 

151 – 300 учесника 30 

 
 
 
301 – 500 учесниника 

50 

                                                                                                           Број бодова:  

4. Одржавање и 
обнављање 
средстава помо-
ћи и средстава за 
заштиту и 
спасавање 
 
максимално 80 
бодова 

-  обавио годишње одржавање 
задужених средстава за 
заштиту и спасвање (агрегат, 
каблови, алат, термоси и 
посуђе, столови и клупе, 
шатори, кревети, носила) 

да - одржавано 30 

-  из локалних донација или 
сопствених средстава зановио 
залихе хране, хигијене и завоја 
у ранчевима прве помоћи 

- зановио  50 % 40 

 
- зановио  више  од 50% 
 

 
50 

 

                                                                                                                Број бодова:  

5. Пружање 
подршке  
саставним 
деловима 
Црвеног крста 
Србије 

 
максимално 110 

бодова 

-Број обука или вежби на који-
ма је дозволио свом члану 
Црвеног крста да (најмање по 
3 дана) учествује у раду 
Националног тима Црвеног 
крста Србије за одговор на 
несрећу 

1 -2 20 

3 - 4 40 

5 и више 60 

-Своју опрему, возила или 
другу опрему позајмио је другој 
организацији Црвеног крста за 
обучавање, увежбавање 
одговора на несреће 

да 50 

                                                                                                               Број бодова:  
 

6. Одговор на 
несреће 
 

-увео дежурство и 
активирао потребне 
сопствене ресурсе 

да 50 
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максимално 450 
бодова 

- на време извештавао 
на стандардном обрасцу 
ка Црвеном крсту Србије 
и вишем нивоу 
организовања, као и 
штабу за ванредне 
ситуације о 
последицама, потребама 
и плановима 

да 40 

 
- руковао артиклима и 
опремом из хуманитарне 
помоћи 

примао 10 

ускладиштавао 20 

ангажовао додатни 
магацински простор 

40 

дистрибуирао 60 

- радио са Националним 
тимом Црвеног крста 
Србије 

-прихватио и стварао услове 
за рад НТ 

30 

-регрутовао волонтере и 
прикључио их Националном 
тиму 

50 

-рад јединице за одговор 
на несреће 

-ангажовао сопствену 
јединицу за одговор на 
несрећу 

60 

 
 
 
- сарађивао са другима и 
извештавао 
 

-учествовао у раду Штаба за 
ванредне ситуације 

20 

-учествовао у координацији 
других хуманитарних и 
добротворних удружења 

30 

-обављао дневно 
извештавање ка Црвеном 
крсту Србије и коначан 
извештај о операцији ( и 
финансијски и наративни) 

40 

Број бодова:  

7. Одговор на 
несреће на 
територији друге 
организације 
Црвеног крста 

 
максимално 150 

бодова 

-увео дежурство и 
понудио сопствене 
ресурсе и послао ка 
Црвеном крсту Србије 
иницијалну информацију 

да 10 

- на време извештавао 
ка Црвеном крсту Србије 
и ка оперативној 
организацији Црвеног 
крста у седишту 
управног округа 

да 10 

- изразио солидарност са 
оперативном 
организацијом Црвеног 
крста и са угроженима 

-организовао акцију 
прикупљања неопходне 
помоћи 

25 

- активирао и послао на 
испомоћ сопствену јединицу 

30 
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или волонтере  

-позајмио сопствену опрему 
за заштиту и спасавање 

20 

-дао на располагање 
сопствено возило док трају 
потребе 

30 

- учествовао у 
координацији са 
Окружним штабом за 
ванредне ситуације 

да 10 

- обавио активности за 
излазак из операције и 
извршио коначно 
извештавање 

да 15 

                                                                                                            Број бодова:  

Укупан број бодова за Припреме за деловање у несрећама: 
                                           (максималан могући број бодова је 1.290) 

 

 
 
 

Б. СПАСИЛАШТВО НА ВОДИ 

АКТИВНОСТИ 
Број 
бодова 

1. Чланство 

спасилаца на 

води у 

организацији 

Црвеног крста 

 
максимално 95 
бодова 

Број јуниора спасилаца (до 18 година) са плаћеном 
годишњом чланарином 

 

- до 5 20 

- од 6 до 10  35 

- од 11 до 20 45 

Број спасилаца (од 18 година) са плаћеном  
годишњом чланарином 

 
 

- до 5 20 

- од 6 до 10  40 

- од 11 до 20 50 

                                                                                                        Број бодова:  

2. Обучавање из 

области 

спасилаштва на 

води 

 
максимално  90 
бодова 

Организација Црвеног крста годишње мотивише 
своју заједницу и чланове за обучавање из области 
спасилаштва на води 

 

- до 3 члана годишње су стекла или обновила 
одговарајуће звање из области спасилаштва 
на води 

10 

- од 3 до 5  чланова годишње су стекла или 
обновила одговарајуће звање из области 
спасилаштва на води 

20 

- од 6 до 10  чланова годишње су стекла или 
обновила одговарајуће звање из области 
спасилаштва на води 

30 

Организација Црвеног крста годишње реализује 
превентивна и едукативна предавања из 
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спасилаштва на води у циљу смањивања ризика од 
утапања и повређивања на воденим површинама  

- до 30 учесника годишње организација 
Црвеног крста едукује из области смањивања 
ризика од утапања и повређивања на 
воденим површинама 

20 

- од 31 до 60 учесника годишње организација 
Црвеног крста едукује из области смањивања 
ризика од утапања и повређивања на 
воденим површинама 

40 

- од 61 до 100 учесника годишње организација 
Црвеног крста едукује из области смањивања 
ризика од утапања и повређивања на 
воденим површинама 

50 

- преко 100 учесника годишње организација 
Црвеног крста едукује из области смањивања 
ризика од утапања и повређивања на 
воденим површинама 

60 

                                                                                                    Број бодова:  

3. Деловање у 

области 

спасилаштва на 

води 

максимално 90 
бодова 

Процена ризика на купалиштима  

- организација Црвеног крста минимално 
једанпут годишње извештава Црвени крст 
Србије о располагању и карактеристикама 
купалишта на њеној територији 

5 

- организација Црвеног крста (поред претходно 
наведеног) мотивисала је минимално једно 
купалиште годишње за спровођење процене 
ризика на купалишту 

10 

Служба спасавања на води  

- организација Црвеног крста има формирану 
службу спасавања на води у складу са 
Правилником 

10 

- организација Црвеног крста (поред претходно 
наведеног) одржи минимално 6 састанака 
службе спасавања на води или комисије за 
спасавање на води 

20 

- организација Црвеног крста  (поред свега 
претходно наведеног) одржава или 
обезбеђује минимално једну манифестацију 
која је у вези са промоцијом спасилаштва на 
води, спасавањем на води или безбедношћу 
на воденим површинама  

40 

- организација Црвеног крста (поред свега 
претходно наведеног) одржава или 
обезбеђује две и више манифестације које су 
у вези са промоцијом спасилаштва на води, 
спасавањем на води или безбедношћу на 
воденим површинама 

60 

Такмичење у спасавању на води и учествовање у  
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припреми и одговору на несреће 

- организација Црвеног крста мотивише своје 
чланове спасиоце на води и има минимално 
једног представника у Националном тиму за 
трагање и спасавање у случају поплава 

5 

- организација Црвеног крста мотивише своје 

чланове спасиоце на води и има минимално 

једног представника Националном такмичењу 

у области спасилаштва на води 

10 

- организација Црвеног крста мотивише своје 

чланове спасиоце на води и има минимално 

три представника на Националном такмичењу 

у области спасилаштва на води 

15 

- организација Црвеног крста мотивише своје 

чланове спасиоце на води и има тим од пет 

такмичара на Националном такмичењу у 

области спасилаштва на води 

20 

                                                                                                        Број бодова:  

4.Опремање 
области 
Спасилаштва на 
води 
 
максимално 45 
бодова 

Организација Црвеног крста набавила је личну 
индивидуалну опрему за чланове Службе 
спасавања на води 

15 

Организација Црвеног крста набавила је колективну 
техничку опрему за извршавање задатака из 
области спасилаштва на води 

30 

Број бодова:  

Укупан број бодова за спасилаштво на води : 
(максималан могући број бодова је 320) 

 

 
 
 
 

6. В - СПАСИЛАШТВО НА ПЛАНИНАМА 

                                                    АКТИВНОСТИ 
Број 
бодова 

1.Чланство 

спасилаца на 

планини у 

организацији 

Црвеног крста 

максимално 70  
бодова 

Број јуниора спасилаца (до 18 година) са плаћеном 
годишњом чланарином 

 

- до 5 20 

- од 6 до 10  35 

Број спасилаца (од 18 година) са плаћеном 
годишњом чланарином 

 

- до 5 20 

- од 6 до 10  35 

                                                                                                      Број бодова:  

2.Обучавање из 
Организација Црвеног крста годишње мотивише 
своју заједницу и чланове за обучавање из области 
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области 

Спасилаштва на 

планинама 

 
максимално 90 
бодова 

спасилаштва на планинама 

- до 3 члана годишње су стекла или обновила 
одговарајуће звање из области спасилаштва на 
планинама 

10 

- од 3 до 5  чланова годишње су стекла или 
обновила одговарајуће звање из области 
спасилаштва на планинама 

20 

- од 6 до 10  чланова годишње су стекла или 
обновила одговарајуће звање из области 
спасилаштва на планинама 

30 

Организација Црвеног крста годишње реализује 
превентивна и едукативна предавања из 
спасилаштва на планинама у циљу смањивања 
ризика од повређивања у планинским и руралним 
пределима   

 

- до 30 учесника годишње организација Црвеног 
крста едукује из области смањивања ризика од 
повређивања у планинским и руралним пределима   

20 

- од 31 до 60 учесника годишње организација 
Црвеног крста едукује из области смањивања 
ризика од повређивања у планинским и руралним 
пределима   

40 

- од 61 до 100 учесника годишње организација 
Црвеног крста едукује из области смањивања 
ризика од повређивања у планинским и руралним 
пределима   

50 

- преко 100 учесника годишње организација Црвеног 
крста едукује из области смањивања ризика од 
повређивања у планинским и руралним пределима   

60 

                                                                                                       Број бодова:  

3. Деловање 

Службе (као начин 

деловања 

спасавања на 

планинама 

максимално 100  
бодова 

Служба спасавања на планинама  

- организација Црвеног крста  има формирану 
службу спасавања на планинама у складу са 
Правилником 

10 

- организација Црвеног крста (поред свега 
претходно наведеног) одржава или обезбеђује 
минимално једну манифестацију која је у вези са 
промоцијом спасилаштва на планинама, 
спасавањем на планинама или безбедношћу на 
планинама и неприступачним теренима   

30 

- организација Црвеног крста (поред свега 
претходно наведеног) одржава или обезбеђује две и 
више манифестације  које су у вези са промоцијом 
спасилаштва на планинама, спасавањем на 
планинама или безбедношћу на планинама и 
неприступачним теренима 

50 

- организација Црвеног крста поред свега претходно 
наведеног врши процену потреба (посећујући терен) 

60 
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или се укључује у исту на другим територијама 
изван своје општине, потенцијално угроженог 
становништва које се налази у руралном подручју  

- организација Црвеног крста (поред свега 
претходно наведеног) у случају екстремних 
метеоролошких услова врши посету угроженом 
становништву (минимално 5 домаћинстава) које се 
налазе у руралном подручју 

80 

- организација Црвеног крста (поред свега 
претходно наведеног) у случају екстремних 
метеоролошких услова врши посету угроженом 
становништву (минимално 5 домаћинстава) које се 
налазе у руралном подручју и доставља потребну 
хуманитарну помоћ или у сарадњи са надлежном 
здравственом установом пружа подршку 
медицинском тиму у доласку/довођењу угроженог 
становништва. 

100 

                                                                                                        Број бодова:  

4.Опремање 
области 
Спасилаштва на 
планини 
 

максимално 60 
бодова 

Организација Црвеног крста набавила је личну 
индивидуалну опрему за чланове Службе 
спасавања на планинама 

      20 

Организација Црвеног крста набавила је колективну 
техничку опрему за извршавање задатака из 
области спасилаштва на планинама 

       40 

                                                                                                        Број бодова:  

Укупан број бодова за Спасилаштво на планинама: 
                                  (максималан могући број бодова је 320) 

Укупан број бодова за број 6. је 1.930 -  А – 1.290, Б- 320, В -320) 
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7. ШИРЕЊЕ ЗНАЊА О МЕЂУНАРОДНОМ ХУМАНИТАРНОМ ПРАВУ И 
ОСНОВНОМ ПРИНЦИПИМА МЕЂУНАРОДНОК ПОКРЕТА ЦРВЕНОГ КРСТА И 
ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА - ДИФУЗИЈА 

АКТИВНОСТИ 
Број 
бодова 

1. Реализована предавања и 
из области дифузије за 
запослене, волонтере и 
управне органе Црвеног 
крста  
максимално 60 бодова 

 
 

- од 1 до 5  

- од 6 до 10  

- више од 10  

 
 

     20 

     40 

     60 

Број бодова:  

2. Реализована предавања  
из области дифузије у 
оквиру семинара, 
презентација и активности 
других програма и пројеката 
које организације Црвеног 
крста реализује за ученике у 
основним и средњим 
школама, припаднике снага 
безбедности, представнике 
локалних власти и медија 
максимално 35 бодова 

- од 1 до 5  

- од 6 до 10  

- више од 10  

 
 
 
 

      15 

      25 

      35 

                                                                                         Број бодова:  

3. Број организованих 
такмичења/смотри знања у 
области дифузије (квиз- 
изузев квиза Шта знаш о 
Црвеном крсту, Raid cross, 
итд ) 
максимално  50 бодова 

 
 
 

- од 1 – 2 

- више од два  

 
 
 

      25 

      50 

                                                                                          Број бодова:  

4. Број састанака са 
партнерима  у циљу 
промоције организације 
Црвеног крста, а који су 
допринели угледу и имиџу 
организације у заједници  
максимално 15 бодова 

 
 

- од 1 – 5 

- од 6 – 10  

- од 11 – 15 

      
 

        5 

       10 

       15 

                                                                                          Број бодова:  

5. Активности за промоцију 
Међународног хуманитарног 
права (посебан семинар 
посвећен само дифузији, 
округли сто, јавна 
манифестација) 
 
максимално 60 бодова 

 

- од 1 – 2 

- од 3 – 5 

- више од 5 

 

      20 

      40 

      60 
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                                                                                          Број бодова:  

6. Посебан семинар посвећен 
само дифузији – обука 
дифузера 
  
максимално 40 бодова 
 

 
- од 1 до 2 

 
       20 

- од 3 до 5        40 

 

 

                                                                                           Број бодова:  

7. Учешће у војним вежбама 
и/или састанцима са 
припадницима Војске Србије 
и полиције 
 
максимално 50 бодова 

 

- Учешће у акцији “Војни лекар на 
селу” 

- Учешће у војним вежбама 

- Учешће на семинарима и 
обукама   

 

       
       

       10 

       20 

       20 

                                                                                           Број бодова:  

8. Истраживање 
хуманитарног права 
 
 
 
максимално 90 бодова 

Реализација радионица са 
младим волонтерима Црвеног 
крста до 28 година 

- 5-часовни програм 

- 30- часовни програм 

- до 20 до 40 младих 

- од 40 до 60 младих 

- више од 60 младих 

Реализација радионица са 
ученицима средњих школа 

- 5-часовни програм 

- 30- часовни програм 

- до 20 до 40 младих 

- од 40 до 60 младих 

- више од 60 младих 

 
 
 

      5 

      20       

      10 

      15 

 
      20 

 
  

        5 

       20 

       10 

       15 

       20 

 

                                                                                           Број бодова:  

Укупно бодова за Дифузију-Ширење знања о међународном 
хуманитарном праву и Основним принципима Међународног 
покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца:                                            
      (максималан могући број бодова је 400) 
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8. СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 

                                                       АКТИВНОСТИ 
Број 
бодова 

1. Број примљених 
захтева који се 
односе на Други 
Светски рат 
 
максимално  50 
бодова 

 

- до 5 

- од 6  до 10 

- од 11  до 20  

    

     10 

     20 

     50 

                                                                                          Број бодова:  

2. Број примљених 
захтева где прекид 
контакта није везан 
за оружани сукоб 
максимално  50 
бодова 

 
 

- до 5 

- од 6  до 10 

- од 11 до 20 

    
 

      10 

      20 

      50 

 

                                                                                           Број бодова:  

3. Број примљених и 
покренутих захтева у 
категорији 
ирегуларних 
миграната 
максимално   50 
бодова 

 
 

- до 5 

- од 6 до10 

- од 11 до 20 

     
 

      10 

      20 

      50 

                                                                                           Број бодова:  

4. Број одржаних 
састанака са 
породицама 
несталих лица  
 
максимално 30 бодова 

 

- до 1 

- од 2 до 3 

- преко 3 

     
 

      10 

      20 

      30 

                                          Број бодова:  

5. Број одржаних 
састанака са 
партнерима Црвеног 
крста у области 
успостављања 
породичних веза и 
тражења свих 
категорија корисника 
којима се Служба 
тражења бави 
максимално 30 бодова 

 

- до 1 

- од 2 до 3 

- преко 3 

       
     

       10 

       20 

       30 

                                         Број бодова:  

6. Обележавање 30. 
августа -

 

- посета породицама 

 

      15 



 

 

 

 

50 

 

Међународног дана 
несталих 
максимално 15 бодова 

 

 

      

                                                                                   Број бодова:  

ПРОГРАМ БОРБЕ 
ПРОТИВ ТРГОВИНЕ 
ЉУДИМА 
 

Превенција путем 
вршњачке едукације 

 
Број одржаних 
информативних 
радионица за 
угрожене циљне 
групе у циљу 
превенције трговине 
људима за   ученике 
у основној школи, у 
средњој школи, 
студенте, децу са 
сметњама у развоју, 
децу без 
родитељског 
старања, припаднике 
ромске 
националости који 
нису обухваћени 
школским системом, 
кориснике народне 
кухиње и остале 
припаднике 
идентификованих 
угрожених група 
максимално 80 бодова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број одржаних радионица : 

 

- до 10  

- до 20  

- преко 20  

Број обухваћених учесника: 
 

- до 100  

- од 101 до 250 

- преко 250  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     20 

     30 

     40 

 
 
 

      20 

      30 

      40 

 

                                                                                Број бодова:  

Превенција путем 
ране идентификације 

  
Број одржаних 
информативних 
радионица за особе 
које у свом раду могу 
доћи у контакт са 
жртвом трговине 
људима у циљу ране 
идентификације 
(потенцијалних) 
жртава трговине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број одржаних радионица  

 

- 1  

- до  2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

20 
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људима за 
представнике 
локалних власти, 
представнике медија, 
здравствене раднике 
и друге 
професионалце  
 
максимално 60 бодова 
 

- преко  2  

 
Број обухваћених учесника 
 

- од 15 до 30  

- од 31 до 70 

- од 71 до 140 

 

30 

 
 
 

10 

20 

       30 

                                                                                     Број бодова:  

Број организованих 
обука за нове 
едукаторе, према 
стандардизованом 
методу обуке (за 
најмање 15 учесника)  
 
максимално 40 бодова   
 

 
 

- 1  

-   2  

-   3 и више 

 
 

20 

30 

       40 

                                                                                     Број бодова:  

Број учешћа тренера 
из  организације у 
реализацији обуке за 
нове едукаторе у 
другим 
организацијама 
Црвеног крста  према 
стандардизованом 
методу обуке 
 
максимално 30 бодова 

 
 
 

-  1  

-  2 

- 3 и више 

 
 

 

10 

20 

       30 

                                                                                     Број бодова:  

Мотивација и 
задржавање 
едукованих 
волонтера 
 
максимално 60 бодова 

 
Број активних едукатора  
 

- 5 

- од 6 до 15 

- од 16 до 45 

 

Број активних тренера  
 

- 1 

- од 2 до 5 

- више од 5 

 

 
 
 

10 

20 

30 

 
 

 

10 

20 

       30 

                                                                                     Број бодова:  
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 Подизање свести 
јавности: 

 
- Обележавање 30. 
јула  - Међународног 
дана борбе против 
трговине људима  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- Обележавање 18. 
октобра - Европског 
дана борбе против 
трговине људима  

 
(Активности се не 
искључују међусобно) 
 
максимално 110 
бодова 

 
 

30. јул - Међународни дан борбе   
против трговине људима 
 

- организовање јавних манифестација 
(догађаја на трговима, улицама, тржним 
центрима) 

 

- организовање трибина 

 

- организовање додатних информативних 
радионица (ограничених на месец јул) 

 

- организовање других активности 

18. октобар - Европски дан борбе против 
трговине људима  

 

- организовање јавних манифестација 
(догађаја на трговима, улицама, тржним 
центрима) 

 

- организовање трибина 

 

- организовање додатних информативних 
радионица (ограничених на месец 
октобар) 

 

- организовање других актиности 

 
 
 
 

 

 
20 
 

 
20  

 

       
       10 

 

 
5 

 

          

 
 
 

20 

 
20 

 

 
20 

 

 
10 

      

         

          5 

                                                                                      Број бодова:  

                                        Укупно бодова за Службу тражења: 
(максималан могући број бодова је 605, 225 – Служба тражења 
– 380 Програм борбе против трговине људима) 
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9. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ 

АКТИВНОСТИ 
Број 
бодова 

1. Чланство 
 
 

максимално 60 
бодова 

 

- организација има до 50 одраслих чланова са 
плаћеном чланарином на дан 31. децембра 

- организација има од 51 до 100  одраслих 
чланова са плаћеном чланарино на дан 31. 
децембра 

 - организација има од 101 до 500 одраслих  
чланова са плаћеном чланарином на дан 31. 
децембра 

- организација има од 501 до 1.000  одраслих  
чланова са плаћеном чланарином на дан 31. 
децембра 

 - организација има од 1.001 до 5.000  
одраслих  чланова са плаћеном чланарином 
на дан 31. децембра 

 - организација има више од 5.000  одраслих  
чланова са плаћеном чланарином на дан 31. 
децембра 

 

10 

 

20 

 

 

30 

 

 

40 

 

 

50 

 

 

60 

                                                                              Број бодова:      

2. Оновни 
облици 
деловања 

 
максимално 60 

бодова 

Организација Црвеног крста има основних 
облика организовања: 

- најмање 5  

- од 6 до 10  

- од 11 до 20   

- од 21 до 30   

- преко 30  

          
 

          20 

        30 

        40 

        50 

        60 
          

                                                                                         Број бодова:  

3. Недеља 
Црвеног крста 

 
 

максимално  80 
бодова 

 

- обележен 8. мај-Светски дан Црвеног крста 
пригодном манифестацијом у складу са темом 
Недеље 

- организација реализује једну активност сваког 
дана у Недељи Црвеног крста према усвојеном 
програму и обележила је 8. мај-Светски дан 
Црвеног крста у складу са темом Недеље 

- организација реализује две активности сваког 
дана у Недељи Црвеног крста према усвојеном 
програму и обележила је 8. мај-Светски дан 
Црвеног крста у складу са темом Недеље 

- организација реализује више од две 
активности сваког дана у Недељи Црвеног 
крста према усвојеном програму и обележила 
је 8. мај-Светски дан Црвеног крста у складу са 

 
        

        30 

 
 
        

        40 

 
        
 

        60 

 
        
 
 
         80 
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темом Недеље 

                                                                                         Број бодова:             

4. Обележавање  
датума свог 
оснивања 

максимално 30 
бодова 

- организација је пригодном манифестацијом 
обележила  дан оснивања Црвеног крста 

 
 
      

         30 

                                                                                         Број бодова:         

5. Међународни 
дан волонтера 
 
 

максимално 80 
бодова 

Обележавање Међународног дана волонтера - 
број обухваћених волонтера Црвеног крста 
активностима које су намењене волонтерима 
Црвеног крста (Свечани пријем за волонтере, 
Тематски скупови за волонтере, Забавни 
садржаји за волонтере, Остале активности за 
волонтере) 

до 20 

од 21 до 40 

од 41 до 60 

од 61 до 80 

више од 80 

 
 

 
 
 
 
 

10 

15 

20 

25 

30 

-Јавно представљање активности Црвеног 
крста и демонстрација волонтерског 
ангажовања за грађане 

20 

Број едукација за грађане о значају 
волонтерског рада у трајању од најмање једног 
школског часа 

до 3 

више од 3 

 
 
 

10 

20 

-Постављен је најмање један информативни 
пункт на прометној локацији у трајању од 
најмање 4 часа  

10 

                                                                                           Број бодова:  

6.Информативна 
и промотивна 

делатност 
 

максимално 80 
бодова 

 

 
Објављено информација о активностима 
организације Црвеног крста у штампи: 

 

- до 5 

- од 6 до 10 

- од 11 до 20 

- преко 20 

 
Објављено информација о активностима 
организације Црвеног крста у електронским 
медијима: 

 

- до 5  минута 

- од 6 до 10 минута 

 
 

 
 

10 

20 

30 

40 

 
 
 

 
 

10 

20 
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- од 11 до 20 минута 

- преко 20 минута 

 
 

 

30 

40 

 
 
 
 

                                                                                           Број бодова:  

Промотивне 
активности 
 (код ове 
активности се 
бодови сабирају 
ако организација 
Црвеног крста 
ради две или 
више активности, 
тако да је 
максимум 290 
бодова) 

     

  - организација има сајт који се минимум 
четири пута годишње ажурира  

       - организација за календарске активности 
штампа пригодан промотивни материјал - 
лифлет, брошуру, џепни календар, ЦД, 
рекламне  кесе  итд. 

      -  организација израђује и штампа  билтен 

      - организација издаје сопствени часопис 
који  се  објављује  најмање   четири  пута  
годишње   

      -   организација уради филм из делатности 
рада Црвеног крста 

 
         

         30    
 

         
        50 
 
          
         60 

           
         70  
        

         
         80       

                                                                                         Број бодова:         

                                  Укупно бодова за Организацију и развој: 
                                     (максимално могући број бодова је 680) 
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10. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

                                                   АКТИВНОСТИ 
Број 

бодова 

1. Међународна 
сарадња 
 
максимално 100 
бодова 

 

1. Организација Црвеног крста има 
потписану билатералну сарадњу са 1 
организацијом из другог националног 
друштва која функционише на основу 
реципроцитета и остварује се један 
заједнички програм 

2. Организација Црвеног крста има 
потписану билатералну сарадњу са 
више од 1 организације из другог 
националног друштва која 
функционише на основу 
реципроцитета и у току године се 
остварује више заједничких програма 

 
 
 
 

         50 
 
 
 
 
         
        100 

                                                                                           Број бодова:  

2. Миграције   

а.) Пружена 
хуманитарна помоћ 
мигрантима 
 
максимално 200 
бодова 

- до 1.000  

- од 1.001 до 5.000 

- од 5.001 до 50.000 

- преко 50.000 

          80 

         120 

         160 

         200 

б.) Посета центрима 
за азиланте и 
уручивање 
хуманитарне помоћи 
 
максимално 30 бодова 

 

- једном месечно током године 

- два пута месечно током године 

 

  20 

  30 

                                                                                           Број бодова:  

                             Укупно бодова за међународну сарадњу: 
                                  (максимално могући број бодова је 330, 100 
за Међународну сарадњу, 230 за миграције) 
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Црвени крст ____________________ 

Табела: 
Максимално могући 

број бодова 
Број остварених 

бодова: 

1. Промоција и 
омасовљење 
добровољног 
давалаштва крви 

870 

 

2.Здравствено 
превентивна делатност 
– промоција здравих 
стилова живота и 
превенција болести 
зависности – Контрола 
туберкулозе 

965 

 

3. Прва помоћ и  
Реалистички приказ 
повреда, стања и 
обољења 

910 

 

4. Социјална делатност 1.605  

5.Подмладак и 
омладина 

1.770 
 

6.Припрема и 
деловање у несрећама 
– Спасилаштво на води 
– Спасилаштво на 
планинама 

1.930 

 

7.Дифузија и 
Истраживање 
хуманитарног права              

400 
 

8. Служба тражења и 
Програм борбе против 
трговине људима 

605 
 

9. Организација и 
развој 

680 
 

10. Међународна 
сарадња и Миграције 

330 
 

Укупно бодова:               10.065  

 
50% месечног прилива предвиђеног за организације Црвеног крста 

у градовима и општинама : укупан број остварених бодова за 162 
организације Црвенг крста = вредност бода x број бодова појединачне 
организације Црвеног крста = износ средстава појединачне организације 
Црвеног крста. 
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Да су подаци тачни, под материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђују: 

 
                                                      М. П.                                                                                               
______________________________                                                            ____________________________ 

             ПРЕДСЕДНИК                                СЕКРЕТАР  
      

Датум_____ 
 
 
Поступак доношења: 

Нацрт Методологије и критеријума за вредновање активности 
организација Црвеног крста у градовима и општинама усваја Комисија за 
организацију, развој и нормативну делатност и Комисија за финансијска 
питања, инвестиције, непокретну имовину и рад одмаралишта. 

Нацрт се доставља на јавну расправу од 45 дана саставним деловима 
Црвеног крста Србије. 

У јавној расправи, Црвени крст Војводине, Црвени крст Косова и 
Метохије, Црвени крст Београд и организације Црвеног крста у градовима и 
општинама дају примедбе, предлоге и сугестије на Нацрт Методологије и 
критеријума за вредновање активности организација Црвеног крста у градовима 
и општинама 

 Предлог Методологије и критеријума за вредновање активности 
организација Црвеног крста у градовима и општинама утврђује Комисија за 
организацију, развој и нормативну делатност и Комисија за финансијска 
питања, инвестиције, непокретну имовину и рад одмаралишта, по истеку рока 
за јавну расправу, узимајући у обзир предлоге, сугестије и примедбе из јавне 
расправе.  

Методологију и критеријуме за вредновање активности организација 
Црвеног крста у градовима и општинама усваја Управни одбор Црвеног крста 
Србије и јединствено се примењују у саставним деловима Црвеног крста 
Србије. 

Измене и допуне Методологије и критеријума за вредновање активности 
организација Црвеног крста у градовима и општинама врше се на исти начин 
предвиђен за њено усвајање. 
 


