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На основу члана 45.Статута Црвеног крста Србије и предлога Комисије за прву 
помоћ, Управни одбор Црвеног крста Србије, на седници одржаној 21. децембра 2016. 
године  донео је    

                                                     
Правилник  

о спровођењу такмичења екипа Црвеног крста Србије  
у реалистичком приказу повреда, стања и обољења (РППСО) 

 
I – ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
Правилником о спровођењу такмичења екипа Црвеног крста Србије у 

реалистичком приказу повреда, стања и обољења (РППСО) – у даљем тексту 
Правилник, се утврђују услови и начин организовања такмичења из реалистчког приказа 
повреда, стања и обољења (РППСО). 
 

Члан 2. 
Такмичења  екипа Црвеног крста Србије у реалистичком приказу повреда, стања 

и обољења (РППСО) се одржавају једном годишње у организацијама Црвеног крста у 
градовима и општинама, организацијама Црвеног крста на нивоу оруга или више округа, 
на територији Града Београда, на нивоу покрајинских организација Црвеног крста и 
нивоу националног друштва Црвеног крста Србије -  Државно такмичење.  

 
Члан 3. 

Циљ такмичења екипа Црвеног крста Србије у реалистичком приказу повреда, 
стања и обољења је провера стеченог знања и вештина у РППСО и мотивисање 
учесника за масовније и квалитетније  стицање знања у овој области. 

 
Члан 4. 

Такмичење у РППСО је сврхом и садржајем повезано са такмичењем у пружању 
прве помоћи, и  заједно са њим чини једну програмску целину.  

 
 
II – ТАКМИЧАРСКЕ ЕКИПЕ  И НИВОИ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 5. 
Такмичарска екипа се састоји од 3 члана: једног шминкера и два глумца. 

 
Такмичарске екипе сачињавају волонтери Црвеног крста од 12 до 30 година 

старости који су завршили најмање основну обуку у РППСО. 
 

Петлићи (ученици основних школа од 1.  до 4. разреда) и одрасли чланови 
Црвеног крста (лица старија од 30 година) на такмичењу своје знање приказују 
ревијално. 

 
Члан 6. 

Такмичење се организује сваке године на следећим нивоима: 
- Организације Црвеног крста у општинама и градовима; 
- Црвени крст Београда; 
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- Међурегионална такмичења за организације Црвеног крста из централне 
Србије (организације Црвеног крста на нивоу оруга или више округа) 
- Покрајинске организације Црвеног крста Војводине и Косова и Метохије; 
- Државно такмичење. 

 
Састав екипе преласком у виши ниво такмичења се не може мењати у току 

такмичарске године. Изузетно уз образложење се може променити један члан екипе, о 
чему организатор такмичења мора бити благовремено обавештен. 
 

Члан 7. 
За организовање такмичења у РППСО неопходно је учешће најмање две екипе. 

 
Организације у градовима и општинама које су одржале општинска, осносно 

градска такмичења имају прво учешћа на вишем нивоу такмичења. Извештај о 
одржаном такмичењу са пратећом документацијом (фотографије или видео материјал, 
листе пласмана екипа) неопходно је доставити вишем нивоу организовања.  
 

Организације Црвеног крста које нису одржале општинско, односно градско 
такмичење немају право учешћа на вишим нивоима такмичења. 

 
Члан 8. 

Број учесника на нивоима такмичења до државног  је следећи: 
- На такмичењу на општинском, односно градском нивоу учествују све пријављене 

екипе или првопласиране екипе са такмичења у основним организацијама 
(уколико су организована такмичења на нивоу основних организација); 

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

- На међурегионалним такмичењима учествују првопласиране екипе са општинских 
и градских такмичења организација Црвеног крста из централне Србије. 

- На покрајинском такмичењу Црвеног крста Војводине учествују првопласиране 
екипе са општинских и градског такмичења организација Црвеног крста 
Војводине; 

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

Организациони одбор такмичења може позвати  један број екипа да по позиву 
ревијално учествују.  

 
Члан 9. 

Црвени крст Србије организује два међурегионална такмичења:  
1. За организације из западног и централног дела Србије, које обухвата следеће 
округе: Мачвански, Колубарски, Златиборски,  Шумадијски, Поморавски, Рашки, 
Расински и Моравички округ; 
2.За организације из  источног и јужног дела Србије, које обухвата следеће 
округе:  Подунавски, Браничевски, Зајечарски, Борски, Нишавски, Топлички, 
Пиротски, Јабланички и Пчињски округ.   

 
Члан 10. 

На државном такмичењу учествује 15 најбоље пласираних екипа према следећем 
начину квалификације:   
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- три најбоље пласиране екипе са сваког међурегионалног такмичења; 
- три најбоље пласиране екипе са такмичења Црвеног крста Београда; 
- четири најбоље пласиране екипе са покрајинског такмичења Црвеног крста 

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

Метохије. 
Члан 11. 

Такмичења се организују у следећим терминима: 
- до 1. јуна - на нивоу организација Црвеног крста у градовима и општинама; 
- до 15. септембра - међурегионална такмичења, градско такмичење Црвеног крста 

Београда и покрајинска такмичења;  
- до 15. октобра - државно такмичење. 

 
Члан 12. 

Екипе које учествују на такмичењу су обавезне да носе свој комплет за РППСО, 
одговарајућу одећу и ситне реквизите. Садржај комплета за РППСО дат је у прилогу 1. 
овог Правилника и чини његов саставни део. 
 

Организатор такмичења дужан је да обезбеди реквизите великих димензија, у 
складу са темом такмичења које ће екипе на такмичењу моћи да користе у својој 
симулацији. О обезбеђењим реквизитима организатор обавештава такмичарске екипе 
најмање две недеље пре такмичења.  
 

Члан 13. 
Организатор такмичења дужан је да обезбеди одговарајући простор за такмичење 

и потребну опрему и средства (столове заштићене најлоном, столице, убрусе, воду и 
други потребни материјал), као и логистичку подршку за несметано одвијање 
такмичења. Радна места за такмичарске екипе морају бити видно обележена.  
 

Члан  14. 
Организатор је дужан да учесницима две недеље пре такмичења достави 

информације о месту и времену одржавања такмичења, фотографије места такмичења, 
листу обезбеђених реквизита за такмичење, листу могућих повреда, листу могућих 
обољења и стања које могу бити такмичарски задаци и образац оцењивачке листе за 
повреду и за стање. 
 
III – ОРГАНИЗАЦИЈА И ТОК ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 15. 
Организатор такмичења именује Организациони одбор, који има следеће задатке: 

- доноси програм такмичења; 
- верификује пријаву екипа; 
- именује  Оцењивачку комисију (судије на такмичењу), Комисију  за жалбе 
и Комисију за сабирање бодова; 
-  именује супервизоре такмичења; 
 - усваја редослед наступања екипа; 
- одређује листу повреда и листу стања које ће бити задаци за такмичарске 
екипе и верификује их непосредно пред такмичење; 
- припрема оцењивачке листе; 
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- брине о осталим условима за одвијање такмичења. 
 

Члан 16. 
Супервизори такмичења имају следеће задатке: 

-  да пре такмичења провере простор и реквизите потребне за такмичење; 
- да прате регуларност такмичења и поштовање времена за шминку и 

припрему симулација; 
- да прикупе све оцењивачке листе од судија, провере да ли су регуларно 

попуњене и преда их куриру. 
 

Члан 17. 
Такмичарски задатак за екипе има два елемента: 

1. задата ПОВРЕДА , која је истоветна за све екипе;  
2. задато СТАЊЕ/ОБОЉЕЊЕ, које је различито за сваку екипу и  добија се 

путем извлачења, од стране представника такмичарске екипе.  
 

Оба елемента се оцењују у следећем:  
- Процес шминкања и коначни изглед нашминкане 

повреде/стања/обољења; 
- Глума повреде/стања/обољења у оквиру симулације; 
- Симулација несреће коју је екипа самостално осмислила и извела на 

такмичењу. 
 

Максималан број бодова на оцењивачким листама свих стања и обољења је 
исти. 
 

Члан 18. 
Два члана такмичарске екипе задужена за глуму су обавезна да учествују у 

симулацији.  
 

Шминкер, може по избору учествовати у такмичарској симулацији и његово  
ангажовање  се вреднује на оцењивачкој листи главног судије.  
 

Члан 19. 
Време за шминкање повреде/стања/обољења и припрему симулације је 35 

минута. Време за приказ симулације је максимално пет минута.  
 

Члан 20. 
Одабир судија врши Организациони одбор такмичења из редова искусних 

сарадника и волонтера у овој области. Судије на државном такмичењу морају бити  
предавачи РППСО. 
 
 Позиционе судије оцењују шминку и глуму чланова екипе. Главни судија оцењује 
симулацију у целини и тимски рад.  
 

Током наступа екипе, судије оцењују индивидуално испуњавајући оцењивачку 
листу. Свака листа мора бити потписана од стране судије који је оцењивао. У случају 
потребе за консултацијом, то могу учинити са супервизором такмичења.  
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Након наступа екипе судија даје повратну информацију о раду екипе и указује на 
битне пропусте у раду.  Судије дају члановима екипе на увид и потпис оцењивачке 
листе.  

Члан 21. 
Рангирање екипа се врши на основу збира освојених бодова. Уколико две или 

више екипа које су се пласиране на прва три места имају исти број бодова, победник је 
екипа која има већи број бодова на листи за оцењивање повреде.  

 
Члан 22. 

Такмичарске екипе имају право на жалбу на процес суђења. У случају жалбе, 
шминкер екипе попуњава образац за жалбу одмах након повратне информације  судије 
о раду екипе.  

 
Образац за жалбу се налази код супервизора. Попуњени образац жалбе предаје 

се Комисији за жалбе преко супервизора такмичења.  
 

Члан 23. 
Комисију за жалбе чине три члана које именује Организациони одбор. Комисија 

заседа 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 24. 

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 полигонима.  
 

Пласман екипа на такмичењу у реалистичком приказу се објављује истовремено 
са резултатима такмичења у првој помоћи. 
 

Члан 25. 
Екипа која је освојила прво место на Државном такмичењу стиче право одласка 

на Европско такмичење у пружању прве помоћи, као пратилац екипе прве помоћи.   
 

Чланови екипе која је освојила прво место на државном такмичењу немају право 
да надерних година као такмичари учествују на такмичењима РППСО.  
 

Члан 26. 
Сви учесници такмичења дужни су да се придржавају овог Правилника и Етичког 

кодекса за волонтере и запослене у Црвеном крсту Србије.  У случају кршења 
Правилника и/или Етичког кодекса Организациони одбор доноси одлуку о 
санкционисању. 
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IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 27. 

Измене и допуне Правилника се не могу вршити након започињања  такмичарског 
циклуса у току исте године.  
 

Члан 28. 
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Управног одбора 

Црвеног крста Србије. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи претходни Правилник број 
586/1 од 15.3.2006. године.  
  
          Председник 
                                                                                                   Црвеног крста Србије 
 
                                                                                           Проф. др Драган Радовановић     
 
 
 
Прилог:   
1. Садржај комплета за РППСО за такмичарске екипе 


