
 1 

На основу  члана 45. и 54. Статута Црвеног крста Србије и предлога 
Комисије за организацију, развој и нормативну делатност, Управни одбор 
Црвенг крста Србије на седници одржаној 16. децембра 2014. године, донео 
је  
 
                                                 О   Д   Л   У   К   У 
 о образовању и начину рада комисија Управног одбора Црвеног 
                    крста Србије за период 2014 – 2018 година 
 
 
                                                          Члан 1. 

У циљу координације, развоја, унапређења и реализације основних и 
допунских активности Црвеног крста или посебних програма, као и 
реализације планова и програма рада Црвеног крста Србије, Управни одбор 
Црвеног крста Србије образује комисије. 
 
                                                        Члан 2. 

Комисије су стручна тела која координишу активности за које су 
образоване, дају предлоге и савете управним органима Црвеног крста 
Србије при доношењу одлука које се односе на те активности и прате и 
анализирају програмске активности из своје области рада. 
 

 Комисије о свом раду извештавају Управни одбор Црвеног крста 
Србије. 
 
                                                         Члан 3. 
  Овом Одлуком регулишу се задаци и начин рада комисија. 
 

Управни одбор Црвеног крста Србије доноси посебну Одлуку о 
именовању чланова комисија.  
 
                                                         Члан 4. 

Комисије сачињавају председник, потпредседник и три до седам 
чланова. 
 

Чланови комисија бирају се на период од четири године и могу се 
поново бирати. 
 

На констутивним седницама комисија бирају се председници и 
потпредседници комисија. 
 
                                                         Члан 5. 

Чланови комисија дужност у комисијама обављају волонтерски. 
 

Чланови комисија имају право на надокнаду трошкова учињених 
приликом доласка на седнице комисија и учешћем у раду комисија. 
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                                                           Члан 6. 
  Образују се следеће комисије: 

1. Комисија за организацију, развој и нормативну делатност 
2. Комисија за социјалну и хуманитарну делатност  
3. Комисија за здравствену делатност 
4. Комисија за прву помоћ 
5. Комисија за добровољно давалаштво крви 
6. Комисија за подмладак и омладину 
7. Комисија за финансијска питања, инвестиције, непокретну имовину и 

рад одмаралишта 
8. Комисија за деловање у несрећама 
9. Комисија за  спасилаштво на води и на  планинама 
10. Комисија за Службу тражења 
11. Комисија за међународну сарадњу 
12. Комисија за информисање и промотивне активности 
13. Комисија за међународно хуманитарно право 
14. Комисија за борбу против трговине људима 

 
                                                              Члан 7. 

Радом седнице комисија руководи председник комисије, а у његовом 
одсуству потпредседник. 
 

Послове секретара комисије обавља стручни сарадник у 
Секретаријату Црвеног крста Србије, у складу са облашћу којом се бави, а 
по налогу генералног секретара Црвеног крста Србије и у складу са 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и 
радних задатака радника Секретаријата Црвеног крста Србије.  
      
                                                              Члан 8.  

За допунске и посебне програме, Управни одбор може образовати и 
друга тела, одборе или привремене радне групе. 
 

За организационе форме из става 1. овог члана, Управни одбор 
утврђује конкретне задатке, начин рада, време постојања и именује његове 
чланове. 
 

На истом принципу могу се формирати тела, одбори или привремене 
радне групе у оквиру појединих комисија из члана 6. и 7. ове Одлуке, о чему 
одлуку доноси Комисија.                                               
 
                                                              Члан 9. 

Чланови комисија се бирају из реда истакнутих волонтера Црвеног 
крста и познаваоца активности Црвеног крста у области у којој делују. 
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У комисије из члана 6. и 7. ове Одлуке могу се бирати и запослени 
радници у организацијама Црвеног крста, осим из Секретаријата Црвеног 
крста Србије. 
 
                                                               Члан 10. 

Рад комисија је јаван и одвија се путем седница. 
 

За седнице комисија могу се позивати стручна лица и волонтери 
Црвеног крста и ако нису чланови комисија, ако се разматрају питања о 
значаја за област деловања  комисије, а обавезно се позивају  председник 
Црвеног крста Србије и генерални секретар. 

 
 За седнице Комисије за организацију, развој и нормативну делатност 

обавезно се позива председник Статутарне комисије Црвеног крста Србије.   
 
                                                              Члан 11. 

На седницама комисија води се записник који се усваја на наредној 
седници. 
 

Усвојени записник потписује председник комисије или потпредсеник 
који је председавао седници.  

 
Записник се заводи у одговарајући деловодник, ставља печат и 

трајно чува у архиви. 
 
                                                                Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу и примењиваће се  даном доношења на 
седници Управног одбора Црвеног крста Србије. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о 
образовању и начину рада комисија Управног одбора Црвеног крста Србије 
за период 2010 – 2014 година бр. 3362/1 донета 10. децембра 2010. године. 
 
 
 
                                                                                     Председник 
                                                                              Црвеног крста Србије 
 
                                                                       Проф. др Драган Радовановић 
 
 


