
На основу члана 45. Статута Црвеног крста Србије и предлога Комисије за прву 
помоћ, Управни одбор Црвеног крста Србије, на седници одржаној 28. јануара 2016. 
године,  донео је 
 
 

Правилник  
о спровођењу такмичења екипа Црвеног крста Србије у пружању прве помоћи  

 
 
Циљ такмичења у пружању прве помоћи је провера стечених знања и вештина,  
афирмација рада Црвеног крста у области едукације у првој помоћи и мотивисање деце 
и младих за масовније и квалитетније изучавање елементарних знања у области прве 
помоћи. 
 

Члан 1. 
На такмичењу могу учествовати  екипе Црвеног крста у следећим категоријама: 

1. Петлићи - ученици основне школе од првог до четвртог разреда; 
2. Подмладак - ученици основне школе од петог до осмог разреда;  
3. Омладина - ученици средњих школа, студенти  и млади до 30 година.  

 
Петлићи Црвеног крста на такмичењу своје знање приказују ревијално.  
 

Члан 2. 
Такмичарска екипа се састоји од 6 чланова, од којих је један вођа екипе и један резервни 
члан. На полигону наступа 5 чланова. Резервног члана одређује вођа екипе, пред наступ 
на полигону. Резервни члан се такмичи искључиво на захтев главног судије, када је то 
део такмичарског задатка на полигону.  
 

Члан 3. 
Састав екипе преласком у виши ранг  такмичења се не може мењати у току такмичарске 
године.  
 
Изузетно се, уз образложење, може извршити промена највише два члана екипе, о чему 
организатор такмичања мора бити благовремено обавештен.  
 

Члан 4. 
На такмичењу не могу учествовати: 

- здравствени радници са завршеном средњом, вишом или високом стручном 
спремом  и положеним стручним испитом; 

- припадници специјализованих екипа за спасавање (спасиоци на води, горска 
служба спасавања, припадници структура Цивилне заштите, чланову националних 
тимова Црвеног крста Србије за деловање у несрећама, припадници полиције и 
војске);  

- екипе које су освојиле прво место у истој категорији на државном такмичењу у 
претходној години. Највише два члана  екипе која је у претходној години освојила 
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прво место на државном такмичењу могу учествовати на такмичењу у оквиру исте 
такмичарске екипе; 

- предавачи и инструктори прве помоћи Црвеног крста Србије.  
 

Члан 5. 
Такмичење се организује сваке године на следећим нивоима: 

- Организације Црвеног крста у општинама и градовима; 
- Црвени крст Београд; 
- Покрајинске организације Црвеног крста Војводине и Косова и Метохије; 
- Међурегионална такмичења за организације Црвеног крста из уже Србије;  
- Државно такмичење. 

 
Члан 6. 

За организовање такмичења у пружању прве помоћи, неопхопдно је учешће најмање две 
екипе у истој такмичарској категорији (подмлатка или омладине).  
 
Организације Црвеног крста у градовима и општинама дужне су да писменим путем 
обавесте виши ниво организовања о термину одржавања такмичења, најмање седам 
дана пре реализације.  
 
Након реализације такмичања, неопходно је доставити извештај о одржаном такмичењу 
вишем нивоу организовања са пратећем документацијом (фотографије, видео 
материјал, листе пласмана екипа).  
 
Организације Црвеног крста које нису одржале општинско, односно градско такмичење 
немају право учешћа на вишим нивоима такмичења. 
 

Члан 7. 
Број учесника на нивоима такмичења до државног је следећи: 

- На такмичењу на општинском, односно градском нивоу учествују све пријављене 
екипе или првопласиране екипе у свакој категорији са такмичења у основним 
организацијама (уколико су организована такмичења на нивоу основних 
организација);  

- На такмичењу Црвеног крста Београда учествују првопласиране екипе у свакој 
категорији  са општинских такмичења организација Црвеног крста у Београду; 

- На покрајинском такмичењу Црвеног крста Војводине учествују првопласиране 
екипе у свакој категојији са општинских и градских такмичења организација 
Црвеног крста из Војводине; 

- На покрајинском такмичењу Црвеног крста Косова и Метохије може учествовати 
по једна екипа у свакој категојији  из општинских организација Црвеног крста са 
Косова и Метохије; 

- На међурегионалним такмичењима учествују првопласиране екипе у свакој 
категорији  са општинских и градских такмичења организација Црвеног крста из 
уже Србије. 
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Организациони одбор такмичења може одредити  један број екипа да по позиву 
ревијално учествују на такмичењу.  
 

Члан 8 
Црвени крст Србије организује два међурегионална такмичења:  
1. За организације из централне и западне Србије, које обухвата следеће округе: 

Мачвански, Колубарски, Златиборски,  Шумадијски, Поморавски, Рашки, Расински и 
Моравички округ; 

2. За организације из  источне и јужне Србије, које обухвата следеће округе:  
Подунавски, Браничевски, Зајечарски, Борски, Нишавски, Топлички, Пиротски, 
Јабланички и Пчињски округ.   
  

Члан 9 
На државном такмичењу учествује по 15 најбоље пласираних екипа из категорије 
подмладака и омладине, према следећем начину квалификације:   

- три најбоље пласиране екипе са сваког међурегионалног такмичења;  
- четири најбоље пласиране екипе са покрајинског такмичења Црвеног крста 

Војводине; 
- две најбоље пласиране екипе са покрајинског такмичења Црвеног крста Косова и 

Метохије;  
- три најбоље пласиране екипе са такмичења Црвеног крста Београда. 

 
На државном такмичењу ревијално учествују све пријављене екипе Петлића.  
 

Члан 10. 
Такмичења се организују у следећим терминима: 

- до 1. јуна - на нивоу организација Црвеног крста у градовима и општинама;  
- до 15. септембра - међурегионална такмичења, покрајинска такмичења и градско 

такмичење Црвеног крста Београда;   
- до 15. октобра - државно такмичење.  

 
Члан 11. 

Пријаве такмичарских екипа које садрже списак имена свих чланова екипа и одговорног 
пратиоца екипе се достављају организатору такмичења најкасније седам дана пре 
одржавања такмичења, како би се извршиле неопходне провере и припемне активности.  

 
Члан 12. 

Сви чланови екипе морају бити прикладно обучени за теренски рад. Сваки члан екипе 
мора носити са собом одговарајући документ за идентификацију.  
 
Свака екипа мора имати најмање 3 комплета прве помоћи. Садржај комплета прве 
помоћи је дат у прилогу 1 овог Правилника и чини његов саставни део.  
 

Екипе су обавезне да током такмичења користе искључиво материал из комплета прве 
помоћи који је прописан Правилником. Поред тога имају могућност да употребе средства 
и материјал који се налазе на полигону. 
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Члан 13. 
Управни одбор организације Црвеног крста која организује такмичење именује 
Организациони одбор који се бави припремом и реализацијом такмичења. 

 
Члан 14. 

Организациони одбор има следеће задатке: 
- верификује пријаву екипа и брине о осталим условима, неопходним за одвијање 

такмичења; 
- доноси програм такмичења; 
- именује следеће комисије: 

  1. Оцењивачка комисија (судије на такмичењу), 
  2. Комисија  за жалбе, 
                  3. Комисија за сабирање бодова и рангирање екипа; 
-  именује супервизоре за полигоне; 
- усваја редослед наступања екипа; 
- именује одређен број особа за послове водича екипа, домаћина полигона и 

курира;  
- брине о осталим условима за одвијање такмичења. 

 
Члан 15. 

Такмичење може имати једног или више супервизора за полигоне.  
 
Супервизор за полигоне координира рад главних судија на полигону, домаћина полигона 
и контролише да ли су успостављени једнаки услови на полигонима за рад свих екипа. 
 

Члан 16. 
Такмичење у пружању  прве помоћи се одвија на полигонима. 
ПОЛИГОН је ограђен простор на погодном терену на коме су уз реалистички приказ 
повреда симулира реално настала ситуација несреће са повредама или нагло насталим 
болестима и стањима. Полигон мора бити безбедан за учеснике и уређен тако да што 
реалније осликава простор и ситуацију која се жели приказати. 
 

Члан 17. 
У ограђени простор полигона приступ имају следећа лица: 
- такмичарска екипа; 
- супервизор за полигоне; 
- судије; 
- шминкер; 
- симуланти; 
- домаћин полигона; 
- курир; 
- званично пријављени сниматељ екипе.  
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Члан 18. 
Свака екипа има право на 10 минута за рад на полигону. Уколико до истека времена 
екипа не заврши рад, оцењује се оно што је до тог момента урађено. 
 
Вођа екипе је дужан да до истека трећег минута извести главног судију о околностима 
несреће и упути позив хитним службама. 

 
Члан 19. 

Између два радна полигона организатор може припремити полигоне са едукативним или 
забавним садржајем. Резултати рада на овим полигонима могу бити мерљиви, како би  
на крају такмичења била проглашена најуспешнија екипа на едукативним или забавним 
полигонима.  

 
Члан 20. 

У целом току такмичења екипама није дозвољена комуникација са посматрачима и 
пратиоцима. Такмичари могу комуницирати међусобно, као и са судијама на полигону, 
супервизорима полигона, са домаћином полигона за одмор, реализатором едукативно 
забавног полигона и са својим преводиоцем, уколико за то постоји потреба.  
 
За поштовање наведеног правила одговорни су:  

- главни судија  на полигону;  
- водич екипе између два полигона;  
- реализатор или домаћин полигона на забавним полигонима; 
- супервизори полигона у целом току такмичања.  

 
Екипа која прекрши ово правило може бити дисквалификована. 
 

Члан 21. 
Сваки полигон има онолико позиционих судија колико има повређених/оболелих особа у 
сценарију  полигона и једног главног судију полигона. 
 
На полигону са тестом  КПР- а има онолико позиционих судија колико има лутака за 
КПР. 

Члан 22. 
Судије на такмичењу морају бити прадавачи или инструктори прве помоћи са важећом 
лиценцом Црвеног крста Србије и одговарајућим искуством. 
 
Организациони одбор такмичења врши одабир и проверу судија које ће судити на 
такмичењу.  

Члан 23. 
Судија даје оцене на унапред припремљеној  листи за оцењивање уз напомену о 
елементима који су утицали на оцену.  
 
За време рада екипе, судија даје следеће информације, на упит такмичара:  

- о присуству и квалитету дисања, 
- о квалитету пулса, 
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- о контроли крварења, 
- о телесној температури (код системског деловања екстреминх 

температура).  
 

Члан 24. 
По истеку 10 минута, главни судија тражи од вође екипе кратак извештај о раду екипе 
који садржи препознавање повреда и стања, резиме предузетих мера и тријажу за 
транспорт повређених.  
 
Након тога, главни судија даје повратну информацију вођи екипе о раду екипе и указује 
на битне пропусте у раду.  Главни судија не даје вођи екипе на увид и потпис 
оцењивачке листе, нити даје информацију о броју освојених бодова. Остале судије са 
полигона учествују у разговору само по позиву главног судије. 
 
Свака судијска листа мора бити потписана од стране судије који је оцењивао.  

 
Члан  25. 

Уколико две екипе имају исти број бодова на крају такмичења, победник је екипа која 
има бољи резултат на КПР тесту. Уколико ове екипе имају исти број освојених бодова и 
на КПР тесту, организује се додатни такмичарски полигон за те екипе.  
 

Члан 26. 
У случају жалбе на процес суђења, вођа екипе попуњава образац за жалбу који се 
налази код главног судије полигона. Попуњени образац се предаје главном судији на 
наредном полигону. Уколико се жалба односи на последњи полигон, жалба се предаје 
главном судији истог полигона. 
 

Члан 27. 
Комисија за жалбе има 3 члана и заседа у пуном саставу у току и непосредно након 
такмичења. Комисија за жалбе решава како ће поступити у вези са жалбом тако што 
одлучује да ли ће жалба бити прихваћена или одбачена и за то наводи јасан аргумент у 
писаној форми.  
 
Комисија доноси одлуку о свакој жалби већином гласова. Одлука Комисије за жалбе је 
коначна и неопозива.  Све жалбе морају бити размотрене и решене пре доношења 
закључка о пласману екипа. 
 

Члан 28. 
Комисија за сабирање бодова почиње са радом на почетку такмичења. Након завршеног 
рада, комисија доставља писани извештај о пласману екипа председнику 
Организационог одбора. Овај извештај садржи: пласман екипа и приказ освојених 
бодова по лолигонима.  
 
Након проглашења резултата, приказ резултата такмичења мора бити доступан свим 
такмичарским екипама.  
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Члан 29. 

Сви учесници такмичења дужни су да се придржавају Правилника такмичења и Етичког 
кодекса за волонтере и запослене Црвеног крста Србије.  
 
Измене и допуне Правилника се не могу вршити након започињања  такмичарског 
циклуса у току исте године.  

 
Члан 30. 

Овај Правилник ће се примењивати од дана усвајања.  
 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи претходни Правилкник број 1592/1 
од 1. 6. 2007. године.  
                          
                                                         
                                                                                                       Председник 
                                                                                                Црвеног крста Србије 
 
                                                                                       Проф. др Драган Радовановић     
 
 
 
 
 
Прилог 1:  Садржај комплета прве помоћи за такмичарске екипе 
 


