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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ МЕЂУНАРОДНОГ ПОКРЕТА ЦРВЕНОГ КРСТА И ЦРВЕНОГ 
ПОЛУМЕСЕЦА  
 

Хуманост 
Међународни покрет црвеног крста и црвеног полумесеца, рођен у жељи да без 

дискриминације укаже помоћ на бојном пољу, у свом међународном и националном 
виду, настоји да спречи и ублажи људске патње и свим приликама. Његов циљ је да 
штити живот и здравље и да обезбеди поштовање људске личности. Он унапређује 
узајамно разумевање, пријатељство, сарадњу и трајан мир међу свим народима. 

 
Непристрасност 

Он не прави никакву разлику према народности, раси, верским убеђењима, 
класи или политичком мишљењу. Он настоји да ублажи страдање појединаца, 
руковођен само њиховим потребама, дајући првенство најхитнијим случајевима 
несрећа. 

  
Неутралност 

Да би очувао поверење свих, Покрет се не опредељује у непријатељствима и не 
ангажује се у било које време у расправама политичке, расне, верске или идеолошке 
природе. 
 

Независност 
Покрет је независан. Национална друштва, која имају помоћну улогу у 

хуманитарним активностима својих влада и подвргнута су законима у њиховим 
земљама, морају увек да сачувају аутономију која ће им омогућити да у свако доба 
делују у складу са принципима покрета. 

 
Добровољност 

То је добровољни Покрет за помоћ, који не покреће жеља за стицањем користи. 
 

    Јединство 
У једној земљи може постојати само једно друштво Црвеног крста или Црвеног 

полумесеца. Оно мора бити доступно свима и спроводи своју хуманитарну делатност 
на целој територији.  

 
Универзалност 

Међународни покрет црвеног крста и црвеног полумесеца, у коме сва друштва 
имају једнаки статус и деле једнака права и дужности да се међусобно помажу, је 
универзалан. 
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                                                                УВОД: 

Активности Црвеног крста Србијеу  2015 години обележила је мигрантска криза у 
Републици – велики прилив миграната из Азије и Африке на путу ка земљама Европске 
уније, и изузетни напори да буде обезбеђена и дистрибуирана адекватна и довољна 
хуманитарна помоћ за ову угрожену категорију. 

И поред тога, Црвени крст Србије није успорио нити зауставио ниједан програм 
помоћи домаћем социјално угроженом становништву, као ни развојне активности које 
су реализоване у највећој могућој мери. 

Црвени крст је деловао у несрећама на територији Републике 21 пут, и 
обезбедио и пружио помоћ за 15.338 породица. 

У 2015.години завршена је операција помоћи поплавама погођеном 
становништву у Србији. 

Црвени крст је из донаторских средстава обезбедио финансијску помоћ у висини 
од по 25.097 РСД за 12.724 породице- носилаца правоснажних решења о претрпљеној 
штети 3.,4. И 5. Категорије у укупном износу од 330.556.728 РСД. Помоћ је исплаћена у 
33 општине у Србији. 

Црвени крст Србије је у 2015. организовао опоравак за укупно 1.159 деце из 38 
градова и општина Србије који су били погођени катастрофалним полавама 2014. 
Захваљујући донацијама националних друштава Црвеног крста Данске, Шпаније, 
Мађарске, Бугарске, Словеније, Црне Горе, Макединије и Хрватске. 

Само седиште Црвеног крста Србије је као помоћ поплављенима примило, и 
упутило на терен  5.542.983  кг хуманитарне помоћи. 

У транспорту хуманитарне помоћи реализовано је 598 камионских тура и 29 
комби тура – укупно 627. 

Примљено је и оцарињено преко 500 хуманитарних пошиљки из иностранства. 
Помоћ је упућена у 54 средине у Србији погођене последицама поплава. 
Хуманитарну помоћ је посредством Црвеног крста  примило 20.120 породица , 

односно 57.799 појединаца. 
Црвени крст Србије и организације Црвеног крста у његовом саставу су у  2015. 

години деловали, функционисали и реализовали у складу са Планом рада за 2015. 
годину у складу са: 

 -  Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о ванредним ситуацијама, Законом 
о трансфузиолошкој делатности,  Законом о безбедности саобраћаја на путевима и 
Законом о безбедности и здрављу на раду, 

-   Статутом Црвеног крста Србије,  
-   Планом акције Црвеног крста Србије за период 2014. – 2018. година, 
- стратегијама које је усвојила Влада Републике Србије, a односе се на 

делатности блиске организацији Црвеног крста (Стратегија за смањење сиромаштва, 
Стратегија подстицања рађања, Нацонални план акције за децу, Стратегија развоја 
социјалне заштите и Национална стратегија о старењу) као  и 

  - са потребама корисника Црвеног крста. 
Реализација хуманитарних активности Црвеног крста у Републици Србији 

захтевала је велико ангажовање и рад седишта Црвеног крста Србије и његових 
саставних делова. 

И у 2015. години пред Црвени крст у целини постављани су велики захтеви, а 
финансијске могућности су биле недовољне. Економска криза и велики број миграната 
којима је пружана хуманитарна помоћ су допринели да су потребе за деловањем 
Црвеног крста биле и даље веома изражене.  
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У 2015. години Црвени крст Србије и Црвени крст у Србији је: 
- предузимао активности на решавању питања постојања и функционисања 

организације Црвеног крста, 
- показао јединство, организованост, одговорност и спремност да правовремено 

и адекватно реагује на организован начин у најтежим ситуацијама и помогне угроженом 
становништву, 

-  поштовао усвојене процедуре рада, 
- деловао као независна, хуманитарна, добровољна организација која има 

положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној 
области.  

- доказао своју улогу и значај у друштву. 
 
Црвени крст у Републици Србији у 2015. години је реализовао активности у 

следећим условима: 
- потребе за деловањем организације Црвеног крста биле су веома изражене, 

као и потребе за хуманитарном помоћи, 
- поплаве, клизишта и пролаз миграната кроз Републику Србију су захтевали 

огромне напоре и велико ангажовањ Црвеног крста, 
- финансијска средства за активности су била недовољна и смањена. 
У реализацији свих активности је учествовало 745 запослених и преко 60.000 

волонтера.  
Седиште Црвеног крста Србије је у 2015. години: 

            - предузимало значајне активности на очувању финансијских средстава    
предвиђених у буџету Републике Србије за 2016. годину, 

- било ангажовано на обезбеђењу стабилније финансијске основе у 
организацијама Црвеног крста на свим нивоима организовања кроз 
поштовање и примену Закона о Црвеном крсту Србије и других закона који 
регулишу рад Црвеног крста и били ангажовани на отварању нових извора  
(обука из прве помоћи за запослене), 

- реализовало велики број скупова организација Црвеног крста као део 
програмске активности. У организацији седишта Црвеног крста Србије 
одржано је 170 скупова на којима је учествовало 5.830 учесника. 

Средства од игара на срећу у 2015. години у Буџету Републике Србије умањена 
су за 11% у односу на 2014. годину, и поред тога што обавезе и задаци Црвеног крста у 
Републици Србији нису били смањени. Уговор за њихово коришћење са 
Министарством здравља потписан је у другој половини марта 2015. године, што је 
допринело да организације Црвеног крста добију средства од игара на срећу у априлу 
и раде у отежаним условима у првом кварталу 2015. године. 

Значајно су била смањена (50%) и средства за реализацију јавних овлашћења 
Црвеног крста по члану 15. и 16. Закона о Цреном крсту Србије.  

У складу са чланом 8. Уговора о спровођењу и финансирању програмске 
активности "Програми Црвеног крста Србије по члану 9. Закона о Црвеном крсту" за 
2015. годину, Црвени крст Србије је  Министарству здравља Владе Републике Србије 
доставио Наративни извештај о реализованим активностима за период  1. јануар – 30. 
јун 2015. године, достављао кварталне финансијске извештаје и редовно вршио 
правдање сваког прилива средстава. 

Предузимане су значајне и обимне активности на пружању хуманитарне помоћи 
мигрантима, у складу са Упутством Црвеног крста Србије за прихват миграната, а 
Црвени крст Србије је адекватно реаговао на догађаје у Македонији, обезбеђујући 
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Црвеном крсту Прешево хуманитарну помоћ од стране УНХЦР-а за избеглице из 
Куманова које су привремено боравиле у породицама на територији општине Прешево. 

Активности Црвеног крста Србије на пружању хуманитарне помоћи мигрантима 
биле су везане за поделу хуманитарних пакета хране и хигијене и успостављање 
породичних веза. 

Кроз Републику Србију од јуна до 31. децембра  2015. године прошло је 577.425 
миграната који су регистровани од стране државе. Од тог броја хуманитарну помоћ 
Црвеног крста примило је 404.129 миграната, (70,72%) према критеријумима које је 
успоставио Црвени крст. На овим активностима посебно су били ангажовани Црвени 
крст Прешево, Шид, Кањижа, Суботица, Београд, Сомбор, Димитровград, Зајечар, 
Неготин. 

И поред тога што је тежиште активности Црвеног крста Србије било на 
обезбеђивању и пружању хуманитарне помоћи мигрантима, ниједан програм помоћи 
домаћем социјално угроженом становништву није успорен нити заустављен. 

И у 2015. години Црвени крст Војводине, Црвени крст Косова и Метохије и 
организације Црвеног крста у градовима и општинама у Србији реализовали су бројне 
активности у складу са потребама у својим срединама и у сарадњи са органима 
територијалне аутономије и јединицама локалних самоуправа.  

Црвени крст Војводине је успешно, стручно и оперативно координирао рад 45 
организација Црвеног крста у Војводини, а Црвени крст Косова и Метохије 22  
организације Црвеног крста на Косову и Метохији. 

Седиште Црвеног крста Србије је посебну пажњу посвећивало раду организација 
Црвеног крста на Косову и Метохији које су и у 2015. години функционисале у 
сложеним условима.  

Из Фонда за развој и солидарност пружена је помоћ за 25 организација Црвеног 
крста, у складу са исказаним потребама.  

Од 2004. године, закључно са 2015. годином у Црвеном крсту Србије извршена је 
51 ревизија пословања и посебних програма са позитивним резултатима. 

Независна ревизорска институција EuroAudit извршила је ревизију финансијских 
извештаја Црвеног крста Србије као средњег правног лица за 2014. годину и дала 
позитивно мишљење. Извештај независног ревизора усвојио је Управни одбор Црвеног 
крста Србије. 
 Државна ревизорска институција (ДРИ) је у Министарству здравља реализовала  
ревизију коришћења средстава од игара на срећу која прима Црвени крст у Србији и 
дала позитивно мишљење. ДРИ је ревизију извршила и у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања за коришћење средстава за набавку и 
дистрибуцију артикала за народне кухиње и породичне пакете хране и хигијене за 
најугроженије породице у Републици Србији, а извештај Државне ревизорске 
институције је такође био позитиван. 
 Утрошак средстава из Апела Међународне Федерације Друштава  Црвеног крста 
и Црвеног полумесеца  и ДРЕФ-а (Disaster Relief Emergency Fund) која је Црвени крст 
Србије  користио  у помоћи поплављенима у 2014. години, пет посебних пројеката, био 
је предмет ревизије од стране – Moore Stephens филијала Лондон током јуна ове 

године, на захтев МФРЦ. 
  Резултат ревизије пет  посебних пројеката је позитиван. 

Црвени крст Србије, као Примарни прималац средстава Глобалног фонда за 
борбу против ХИВ-а, туберкулозе и маларије, а за пројекат "Контрола туберкулозе у 
Србији", био је у обавези да спроводи финансијску ревизију пројекта сваке године 
према одредбама уговора са Глобалним фондом. "БДО Србија",  ревизорска кућа којa 
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je извршила финансијску ревизију пројекта за период 1. јануар – 30. јун 2015. године, 
дала је своје позитивно мишљење о финансијском пословању у оквиру пројекта.  

Ревизију Уговора о пројекту "Велика Морава-рани опоравак и отпорност на 
несреће "  потписан између Црвеног крста Србије и Аустријског Црвеног крста вршила 
је ревизорска компанија "БДО". Потврђено је да финансијски извештаји пројекта дају 
истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима финансијске 
позиције пројекта, у складу са важећим одредбама уговора и да су добијена средства 
била коришћена у складу са важећим одредбама уговора, укључујући одобрени буџет 
и план рада, као и све важеће анексе уговора о пројекту. 

Канцеларија швајцарске агенције за развој у Београду извршила је ревизију 
финансијских извештаја Заједничког програма за инклузију ромске деце и деце из 
осетљивих група у образовање за период од 15. јуна 2013. до 31. маја 2015. године и 
дала позитиван извештај. 

Дана 6. фебруара у Црвеном крсту Србије обележено је 139 година од оснивања 
Црвеног крста Србије. 

Реализован је програм „Недеље Црвеног крста“ од 8. – 15. маја са темом „Снага 
хуманости: Основни принципи у акцији“. 

Председник Црвеног крста Србије Проф. др Драган Радовановић активно је 
учестовао у раду Организационог одбора за обележавање  „Стогодишњице   Ваљевске 
болнице 1914-1915“ чији је председник био Председник Републике Србије Томислав 
Николић.  

Организацијама Црвеног крста у Србији редовно су  достављане информације о 
свим важним питањима за организацију Црвеног крста и рад националног друштва, као 
и о раду управних органа Црвеног крста Србије. 

Црвени крст Србије и организације Црвеног крста у његовом саставу 
реализовали су програме у десет основних области рада Црвеног крста у Србији, а то 
су: 

1. Промоција и омасовљавање добровољног давалаштва крви 
2. Здравствено превентивна делатност  
3. Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења 
4. Социјална делатност  
5. Подмладак и омладина 
6. Деловање у несрећама  
7. Служба тражења 
8. Дифузија (ширење знања о Црвеном крсту и међународном хуманитарном 

праву) 
9. Међународна сарадња  
10. Организација и развој укључујући Одржавање функције минимума 

дистрибутивног система и Развој пословно финансијског система 
 

Најзначајније активности Црвеног крста у Србији у 2015. години, у оквиру 
наведеног биле су: 
 
У  Промоцији и омасовљавању добровољног, ненаграђеног добровољног 
давалаштва крви Циљне групе Црвеног крста Србије и организација Црвеног 
крста у његовом саставу су биле: 

- сви здрави грађани Републике Србије узраста од 18 до 65 година, 
- добровољни даваоци крви са којима сарађује Црвени крст  у Србији, 

- професионално ангажовани сарадници Црвеног крста  на промоцији 
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добровољног давалаштва крви у организацијама Црвеног крста у Србији, 
-   млади волонтери ангажовани у раду на мотивацији грађана за добровољно 

давалаштво крви. 
● Организације Црвеног крста у Србији организовале су 2.700 акција 

добровољног давања крви у чијој организацији је учествовало преко 8.000  волонтера, 
● Организације Црвеног крста у Србији сарађивале су са готово 150.000 

добровољних давалаца крви и допринеле прикупљању 243.473  јединице крви,  
● Установљена су нова признања за добровољно давалаштво крви и сачињен 

јединствени Правилник јединственим критеријумима и врстама признања у области 
добровољног давалаштва крви,   

● Успешно је настављено коришћење друштвених мрежа на интернету ради 
промоције добровољног давалаштва крви везано за конкурс "Крв живот значи" и "Клуб 
25" која годишње имају више од 70.000 посета. 

У Здравствено превентивној делатности, промоцији здравих стилова живота и 
превенцији болести зависности Циљне групе су биле: 

- деца и млади ученици основних и средњих школа, 
- наставници основних и средњих школа, 
- родитељи, психолози и педагози, 
- старијe особе,  
● Црвени крст Србије је наставио са интензивним радом на пољу здравствене 

превенције и подизању свести грађана о значају упражњавања здравих стилова 
живота за унапређење и очување здравља и превенцију хронично незаразних болести. 

● Обележени су Национални дан без дуванског дима - 31. јануар и Светски дан 
без дуванског дима - 31. мај у 183 организације Црвеног крста у Републици Србији. 

● Спроведене су интензивне активности у свим организацијама Црвеног крста у 
борби против болести зависности.  

● Обележен је Светски дан здравља - 7. април који је био посвећен безбедности 
хране, а слоган је гласио „Од њиве до трпезе – здравствено исправна храна“. Поводом 
обележавања Светског дана здравља, 7. априла делегацију старијих волонтера и 
представника Црвеног крста Србије поводом Светског дана здравља примиo je др 
Драган Вуканић, помоћник министра здравља, Сектор за јавно здравље и програмску 
здравствену делатност  

● Посебну пажњу Црвени крст Србије је усмерио на активности које се тичу 
израде курикулума за здравствено-превентивне активности, како би се 
стандардизовале едукације и активности које организације Црвеног крста спроводе. 

● У складу са принципима јавног здравља Црвени крст Србије највише је радио 
са децом и адолесцентима, подстичући их да упражњавају здраве стилове живота у 
циљу превенције ризичног понашања. Посебну пажњу у свом раду Црвени крст Србије 
посвећује и старијим особама, подстичући их на активно старење, које представља део 
здравог старења.  
 
У Контроли туберкулозе Циљне групе су биле: 

- пунолетни  корисници Народних кухиња,  
- све особе из контаката оболелих Рома од туберкулозе који живе у 

нехигијенским насељима, 
- инјектирајући корисници дрога из Београда, Ниша, Крагујевца и Новог Сада које 

у свом раду обухватају невладине организације из ових градова, 
- сексуални радници из Београда, Ниша, Крагујевца и Новог Сада, које у свом 
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раду обухватају невладине организације из ових градова, 
- професионално ангажовани сарадници Црвеног крста  и  невладиних 

организација из Београда, Ниша, Крагујевца и Новог Сада, 
- обучени волонтери Црвеног крста у Србији који су ангажовани у контроли 

туберкулозе. 
● Партнерски пројекат Министарства здравља Републике Србије и Црвеног 

крста Србије  "Јачање и повећање доступности дијагностике и лечења туберкулозе и 
мултирезистентне туберкулозе са посебним нагласком на најосетљивије популације" 
односно "Контрола туберкулозе у Србији" подржан од стране Глобалног фонда за 
борбу против ХИВ-а, туберкулозе и маларије (ГФ) који је започео јула 2010.  године, 
успешно је завршен након 5 година имплементације,  30. јуна 2015. године. Наш 
заједнички рад допринео је да се оптерећење туберкулозом у нашој земљи смањи са 
37/100.000 на 15/100.000 становника током десет година рада на превенцији и 
контроли туберкулозе, а донатор га је оцењивао највишим оценама. 

● Активним трагањем за оболелима у посебно осетљивим популацијама 
обухваћено је више од 100.000 људи у категорији корисника народних кухиња, 
сексуалних радника и инјектирајућих корисника дрога од 2011. до  2015. године.  

● У активностима пројекта учествовало је 75 организација Црвеног крста у 
Србији које су спроводиле програм Народних кухиња у Србији и које су анкетирале 
кориснике о симптомима туберкулозе и сходно одговорима упућивале или помагале 
корисницима да се јаве свом лекару. 

● Подршку за своје лечење после хоспитализације, а на препоруку лекара 
добило 19 социјално угрожених особа од којих је 16 оболело од сензитивне док су 3 
оболела од мултирезистентне туберкулозе. Оболелима су уручивани пакети хране (89) 
као подстицај да заврше лечење и користе терапију до излечења. Ове особе су биле из 
Београда (Земуна, Палилуле, Врачара и Гроцке)  из Шапца, Коцељеве, Богатића, 
Великог Градишта и Сремске Митровице.   
 
У  првој помоћи и реалистичком приказу повреда, стања и обољења Циљне 
групе су биле: 

- Категорије грађана које су изложене ризику од повређивања: школска деца и 
млади, запослени на радним местима са повећаним ризиком, учесници у саобраћају, 
припадници структура које реагују у случају несрећа, осетљиве категорије (стрија лица, 
особе са посебним потребама) и лица која брину о осетљивим категоријама 
(неговатељице, чланови породица). 

- Волонтери Црвеног крста ангажовани на реализацији активности из области 
прве помоћи: предавачи и инструктори прве помоћи, волонтери који се баве 
симулацијом (реалистичким приказом) повреда, чланови екипа прве помоћи Црвеног 
крста, остали волонтери ангажовани на промотивним и едукативним активностима. 

● Из прве помоћи обучено је 15.000 школске деце и младих, 5.400 запослених 
лица, 16.500 кандидата за возачe, 

● Спроведена су такмичања у организацијама Црвеног крста у 88 градова и 
општина, градско такмичење Црвеног крста Београда, Покрајинска такмичења Црвеног 
крста Војводине (56 екипа, 600 учесника) и Црвеног крста Косова и Метохије (23 екипа, 
400 учесника), два међурегионална такмичења (39 екипа, 500 учесника) и државно 
такмичење (39 екипе, преко 600 учесника).  

● Обележен је Светски дан прве помоћи на тему „Будите херој!Године нису 
препрека“.  

● Реализован је низ активности на унапређењу улоге прве помоћи у безбедности 
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у саобраћају и обележен је Дан сећања на жртве саобраћајних незгода у 2015. години. 
 
У социјалној делатности Циљне групе су биле: 

-  социјално најугроженији грађани у свим срединама у Србији, 
- најугроженије групе становништва – они који су у ''сивој зони сиромаштва'', 

појединци и породице које не остварују право на законом прописане облике социјалне 
помоћи и заштите, а налазе се у стању акутне или сталне социјалне потребе, 

-  корисници НСП-а, 
- шира друштвена заједница која представља кључ за стварање повољног 

окружења за социјалну инклузију, 
- професионалци у свим организацијама Црвеног крста у градовима и 

општинама у Србији који први ступају у контакт са социјално најугроженијим 
становништвом у Србији и директно пружају услуге Црвеног крста, 

-  волонтери у свим организацијама Црвеног крста у градовима и општинама у 
Србији који се укључују у активности и пружање услуга Црвеног крста, 

- угрожена деца и млади (деца погинулих, киднапованих и несталих лица, деца 
која божићне и новогодишње празнике проводе у болницама, деца  корисници 
програма народних кухиња (узраста од 0 - 10 година), социјално угрожена  деца  са 
територије Републике  Србије узраста од 0 - 14 година, 

-   младе особе са сметњама у развоју и инвалидитетом, 
-   деца са сметњама у развоју и инвалидитетом у и  ван образовног система, 
-  угрожена Ромска деца узраста од 3 – 14, деца и младе осбе са инвалидтетом 

узраста од 3 – 18 година и њихово родитељи, 
- социјално угрожене старије особе (самохрана старачка домаћинства, 

пензионери са најнижим пензијама), 
-  активне старије особе (чланови група самопомоћи, старији волонтери 

укључени у Програм бриге о старијима и друге активности Црвеног крста), 
- социјално угрожене старије особе (самохрана старачка домаћинства, 

пензионери са најнижим пензијама), 
- активне старије особе (чланови група самопомоћи, старији волонтери укључени 

у Програм бриге о старијима и друге активности Црвеног крста), 
- неформални неговатељи (који пружају негу старијима и особама и деци са 

инвалидитетом). 
● Програм народних кухиња  је реализован у 76 срединe у Србији за 35.560 

корисника. Током 2015. године у народним кухињама Црвеног крста припремљено је и 
дистрибуирано 8.792.480 оброка. 

●  Реализован је Програм породичних пакета хране и хигијене за 41.540 пакета 
хране и 41.540 пакета хигијене за најсиромашније у 105 општина. Програмом је 
обухваћено 86.898 појединаца у 5.581 села, засеока и месних заједница.  

●  Реализован је Програм 8.000 породичих пакета хране и 8.000 породичних  
хигијене за најугроженије породице на територији Косова и Метохије. 

● Реализоване су сталне акције у Месецу солидарности: „Недеља 
солидарности“, “За сунчану јесен живота“ и „Солидарност на делу“, а обележен је 1. 
октобар – Светски дан старијих, 16. октобар – Светски дан хране и 17. октобар - 
Међународни дан борбе против глади.  

● У акцији „Пакет за новорођену бебу“ организације Црвеног крста у чијим 
срединама постоје породилишта припремали су и дистрибуирали беби пакете из 
локалних донација. На исти начин реализована је и акција „Један пакетић много 
љубави“.  
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●  На опоравку у Дечјем одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у 
Баошићима током лета боравило је  2.391 дете  из социјално угрожених породица, 
деце о којима се старају институције социјалне заштите и деце са сметњама у развоју 
и инвалидитетом. 

●  Програм бриге о старијима је рализован у 54 организације Црвеног крста уз 
ангажовање 1.001 волонтера. Укупан број корисника у овом програму  у 2014. години, 
износио је 6.200 старијих. 

●  У Републици Србији Црвени крст Србије и мрежа ХуманаС у оквиру ЕУ 
пројекта "Унапређење приступа људским правима старијих у Републици Србији" 
организовали су 54 групе самопомоћи у 24 општине у Србији које су окупиле 572 
старије особе.  

●     Едуковано је 572 старије особе који су чланови група самопомоћи и 89 
младих волонтера Црвеног крста Србије на тему заштите људских права старијих у 
Републици Србији.  

●  Публикација "Увод у старење и људска права старијих – пилот студија о 
финансијском злостављању старијих" објављена оквиру ЕУ пројекта "Унапређење 
приступа људским правима старијих у Републици Србији" и представља прву студију у 
Србији која се бави феноменом финасијског злостављања старијих особа у Србији.   

● У сарадњи са Повереницом за заштиту равноправности, а уз подршку 
Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA) израђена је публикација "Добро 
чувана породична тајна-злостављање старијих особа". Публикација представља 
резултате истраживања на тему злостављања старијих особа, које је спроведено 
путем телефонске анкете у августу и септембру месецу 2015. године. У истраживању је 
учествовало 800 изабраних по приципу случајног узорка, старијих од 65 година.  

●  Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група у 
образовање реализује 45 организација Црвеног крста у градовима и општинама. 

● У свакодневним активностима учествовало је 690 деце и младих са сметњама 
у развоју и инвалидитетом и 448 родитеља, као и 1.090 ромске деце и деце из 
осетљивих група и 586 родитеља.   

● У образовни систем укључено је 35 деце са сметњама у развоју и 299 ромске 
деце и деце из осетљивих група, а 357 деце са сметњама у развоју и 551 дете ромске 
националности је успешно прешло у наредни разред. 
  

 У подмлатку и омладини Циљне групе су биле: 
- деца и млади узраста 7 – 28 година из опште популације; 
- деца и млади узраста 7 – 28 година који су угрожени неповољним социјалним, 

здравственим и економским факторима. 
● Програм "Промоција хуманих вредности" реализовало је 26 организација 

Црвеног крста у оквиру Заједничког програма за инклузију. Програм је обухватио 
укупно 5.733 ученика. Програм реализује додатних 47 организација искључиво из 
сопствених средстава и локалних донација обухватајући више од 10.000 ученика 
годишње. 

● Летњу школу подмлатка у одмаралишту Црвеног крста Србије "Криста 
Ђорђевић" у Баошићима реализовало је укупно 56 младих волонтера из 23 
организације Црвеног крста у осам десетодневних смена. Осим у Баошићима, ове 
године је Летња школа подмлатка организована и за децу из подручја која су била 
угрожена поплавама у три одмаралишта Црвеног крста у Србији и у одмаралишту 
Црвеног крста Црне Горе ангажовањем 52 млада волонтера из 23 организације 
Црвеног крста. 
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● Акцијом "Безбедност деце у саобраћају" непосредно је обухваћено 28.746 деце 
и младих у 60 градова и општина, а трком "За срећније детињство" непосредно је 
обухваћено 44.867 деце и младих у 55 градова и општина. 

● Квизове подмлатка реализовало је 86 организација Црвеног крста у градовима 
и општинама, а укупно је обухваћено 10.042 ученика из 539 основних и средњих школа. 

● Светски АИДС дан обележило је 101 организација Црвеног крста у градовима 
и општинама у сарадњи са здравственим и просветним институцијама и невладиним 
организацијама, а активностима је непосредно обухваћено 73.939 особа. 

 Активности поводом Дечје недеље реализовало је 70 организација Црвеног крста у 
градовима и општинама, а непосредно je обухваћено 50.311 деце и младих. 
Активности за младе волонтере поводом Светског дана волонтера (5. децембар) 
реализовало је 73 организација Црвеног крста у градовима и општинама обухватајући 
2.278 младих волонтера, док је промотивним активностима непосредно обухваћено још 
42.874 особа. 

Укупно 13 младих волонтера Црвеног крста у Србији учествовало је на различитим 
међународним догађајима који су од значаја за унапређивање међународне сарадње 
младих волонтера. 
 
У припремама за деловање у несрећама и одговору на несреће Циљне групе су 
биле: 

- најугроженији грађани изложени ризицима од несреће, 
- најугроженије категорије грађана погођене несрећом, ванредним ситуацијама и 

елементарним непогодама, 
-  професионално запослени у структурама Црвеног крста,  
- грађани старости изнад 18 година, волонтери и чланови јединица за одговор на 

несреће Црвеног крста, 
- деца и омладина изложена ризицима на купалиштима и на планинама, 
-  омладина и одрасли који се посвећују спасилачким активностима и 
-  наге заштите и спасавања. 
Период су обелижиле бујичне поплаве, екстремни зимски услови и клизишта која 

су погађала мање територије, као и већи број случајева загађења водоводне мреже за 
снабдевање грађана водом за пиће.  

Годину 2015.  обележила је и реализација бројних едукативних скупова, а 
најзначији су били:  

● Едукација едукатора за област припреме за деловање у несрећама 
(инструктора за деловање у несрећама Црвеног крста Србије и инструктора за 
смањивање ризика од елеменгтарних непогода и других опасности),  

● Едукација секретара 105 организација Црвеног крста у градовима и општинама 
на тему „Десила се несрећа, који су први кораци и шта су чији задаци“,  

● Обука 468 чланова јединица за одговор на несреће у 54 организације Црвеног 
крста у градовима и општинама и  

●   Обука секретара 54 организације Црвеног крста у градовима и општинама 
које је иницирао и реализовао Национални тренинг центар Сектора за ванредне 
ситуације. 

Црвени крст Србије ојачао је сопствене капацитете и спреман је да у хитној фази 
одговора на несреће у најкраћем року дистрибуира и задовољи потребе око 4.000 
породица, односно око 15.000 најугроженијих лица погођених несрећама у виду 
најосновнијих прехрамбених артикала и хигијенским средствима довољним за прве 
недеље после несреће. 
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Реализоване вежбе су показале: 
● Добру сарадњу са другим снагама заштите и спасавања, 
● Спремност специјализованих националних тимова Црвеног крста Србије за 

извођење спасилачких акција, за пружање подршке организацијама Црвеног крста у 
градовима и општинама и њиховим јединицама за одговор на несреће у спровођењу 
евакуације и збрињавања угрожених од елементарних и других непогода, као и  

● Припремљеност за обезбеђивање техничке подршке у виду резервоара за 
снабдевање грађана здравом водом за пиће и друге техничке опреме за учешће у 
брзом отклањању последица несрећа и изградњи безбедније и отпорније заједнице на 
будуће ризике и претње. 

 
У Служби  тражења Циљне групе су биле: 

- грађени Републике Србије који имају потребу да сазнају судбину својих 
несталих сродника, без обзира на узрок њиховог нестанка (ратни сукоби, елементарне 
несреће, економска миграција, други разлози), 

- чланови породица који су изгубили контакте са својим сродницима, у земљи и 
ван ње, 

-  грађани Републике Србије који потражују документацију, архивску грађу, 
потврде и уверења везана за боравак у логорима за време Другог светског рата, 

- маргинализоване/рањиве категорије (тражиоци азила, мигранти, жртве  
трговине људима), 

- организације, институције, удружења грађана, и сви појединци који имају 
потребу за услугама Службе  тражења, 

-  избеглице из земаља бивше СФРЈ , 
           - држављани Србије којима је укинут статус азиланата у земљама западне 
Европе, и  која се по основу споразума о реадмисији враћају у нашу земљу. 

● Контактирано је 90 лица у процесу утврђивања статуса предмета /захтева  за 
тражење и узимања додатних информација и податакам,  

● Отворено је 23 нових захтева за тражење везано за сукобе у бившој 
Југославији, 

● Упућено је 27 дописа Комисији за нестала лица (захтеви за тражење, додатне 
информације о појединим случајевима и/или информације о затвореним предметима), 
док је у исто време од Комисије примљено 22 дописа са захтевима који се  тичу 
појединих случајева тражења, као и затворених случајева. 

● Издато је 14 потврда/уверења о покренутим тражењима и тренутном статусу 
предмета. 

● Примљено је и обрађено 75 захтева за издавање потврде о времену 
проведеном у заробљеништву и 16 захтева за издавање потврде о времену 
проведеном у интернацији за време  Другог светског рата. 

● Покренуто је 40 и примљено 18 захтева за тражење лица чији нестанак није  
везан за  оружани сукоб и/или ирегуларне миграције. 

●  Примљено је и тражиоцима у Србији дистрибуирано 30 писама / информација 
о статусу предмета који су предати Институту за нестала лица Босне и Херцеговине, а 
тражиоци се налазе у Србији. 

● Од друштава Црвеног крста западне Европе примљено је 164 захтева за 
тражење ирегуларних миграната.  

● У базу података везано за Други светски рат унето је 1.500 картона ратних 
заробљеника. 
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У области ширења знања о међународном хуманитарном праву и Основним 

принципа Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца 
(Дифузије), Циљне групе су биле: 

-  запослени у Црвеном крсту Србије, 
-  волонтери у свим програмима Црвеног крста, 
-  наставници друштвених наука и стручни сарадници у средњим школама, 
-  студенти на универзитетима, 
-  органи власти на свим нивоима, 
-  снаге безбедности - припадници оружаних снага Војске Србије, 

           -  невладине организације и организације цивилног друштва. 
● Програм ширења знања о међународном хуманитарном праву и Основним 

принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца (Дифузија) 
реализован је у складу са планом и програмом, а за циљне групе  које су дефинисане 
као приoритетне у 2015. години.  Посебна пажња посвећена је обележавању 50 година 
од усвајања Основних принципа Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца. Овај догађаји обележен је путем одржавања три округла стола и 
организовања тематског конкурса уз подршку Амбасаде Швајцарске у Београду.   

● Важан сегмент рада био је, и јесте, сарадња са Војском Србије у виду 
заједничког учешћа на војним вежбама, семинарима и обукама. 

● Млађа популација обухваћена је путем пројеката „Истраживање хуманитарног 
права“. 

  
У програму Борбе против трговине људима Циљне групе су биле: 

-   деца и омладина у школама, 
-  маргинализоване и рањиве групе деце и омладине у  домовима за незбринуту 

децу, ромским насељима, колективним центрима за избегла и расељена лица и 
корисници народних кухиња,  
           - професионалци - особе које обучавају волонтере за спровођење превентивних 
активности, 
           - волонтери - омладина Црвеног крста која се даље укључује у преношење 
превентивне поруке вршњацима, 
           - волонтери Црвеног крста који у свом професионалном ангажовању  могу доћи у 
контакт са жртвама трговине људима: лекари, медицинско особље, представници 
Центара за социјални рад. 

● Преко 300 информативних радионица у градовима и општинама реализовало 
је 237 активних младих едукатора Црвеног крста у градовима и општинама. Овим је 
информисано преко 20.000 особа (од почетка спровођења Програма број 
информисаних је 350.000).  

● Одржан је  семинар за обукеу за тренере за 30 учесника.  
● Одржана је Едукативно-промотивна трибина“Слобода нема цену". 
● Урађени видео спот “Button for Help” (Дугме за помоћ), у сарадњи са  Агенцијом 

New Moment New Ideas Company   освојио је  Лава на овогодишњем највећем светском 
фестивалу креативности у Кану (Cannes Lion). 

● Током Летње школе Црвеног крста у Баошићима 500 полазника примило је 
превентивну поруку.     

● Инициран је нови сет електронског едукативног материјала у циљу повећања 
свести јавности и професионалаца који са њима долазе у контакт, о ситуацији у којој се 
мигранти налазе и свим ризицима њиховог пута.  

● Обележен је Европског дана борбе против трговине људима . 
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У међународној сарадњи најзначајније активности су биле: 

●  Црвени крст Србије је доставио писане извештаје за 15 националних 
друштава која су на билатералној основи донирала средства у корист програма помоћи 
становништву угроженом поплавама у 2014. години. Овим извештајима, уз пратећу 
документацију, извршено је правдање примљених средстава и њихово коришћење у 
складу са уговореном наменом.  

● Одржана су редовна заседања највиших тела МП ЦК/ЦП која су обухватала  
20. редовно заседање Генералне скупштине МФЦК, седницу Савета делегата МП 
ЦК/ЦП и 32. заседање Међународне конференције. Делегација Црвеног крста Србије 
активно је учествовала на сва три састанка. Представници националног друштва 
имали су већи број састанака са делегацијама других националних друштава, као и са 
високим представницима МФЦК и МКЦК, и били су  активни у темама које су се 
односиле на рад младих, прве помоћи, миграција и хуманитарног образовања.  

●  У раду 12. медитеранске конференције националних друштава Црвеног крста 
и Црвеног полумесеца чије су теме биле последице економске кризе у хуманитарној 
области, млади као промотери добровољности, социјална инклузија, Основни 
принципи и посебно хуманитарни аспект миграција у региону, Црвени крст Србије је 
представио своје активности у оквиру теме која се бавила борбом против трговине 
људима, а Весна Миленовић, генерални секретар, руководила је пленарним 
заседањима поводом Основних принципа, као и приликом усаглашавања и доношења 
Закључног документа – Декларације.  

●  У сврху пружања хуманитарне помоћи од почетка континуираног прилива 
миграната успостављена је сарадња са UNHCRом. Резултат успостављене сарадње 
био је Споразум за период од 6 месеци. 

●  Црвени крст Србије је био учесник два процеса: један који се односио на 
ревизију средстава која су од стране МФЦК била пренета Црвеном крсту Србије као 
наменска за помоћ становништву угроженом поплавама током 2014. године и остала 
средства која су од стране МФЦК током достављана Црвеном крсту Србије као 
подршка програмским активностима. Резултати независне ревизије су да је Црвени 
крст Србије наменски и у складу са законом реализовао примљена средства.  

Други процес се односио на сагледавање реализације основног, стратешко - 
програмског документа МФЦК за период од 2010. до 2020. године – Стратегија 2020. 
Овај документ се на овај начин сагледавао у само 4 од 189 националних друштава, 
међународно признатих чланица МФЦК.  

Црвени крст Србије је било једино национално друштво из Европе које је 
учествовало у овом процесу. Ставови које је Црвени крст Србије изнео у овом процесу 
били су део документа који је разматран на Генералној скупштини МФЦК у децембру 
2015. 

● Црвени крст Србије посетио је Elhadj As Sy, Генерални секретар МФЦК са 
Simon Missirijem (Сајмон Мисири), в.д. шефом Европске зоне МФЦК са сарадницима и 
од највиших представникаа националног друштва упознати су са хуманитарним 
активностима у корист миграната. 

● Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар 
Вулин, са сарадницима и представницима Комесаријата за избеглице и миграције, 
посетио је Женеву. На позив министра, у делегацији је био и проф. др Драган 
Радовановић, председник Црвеног крста Србије. Делегација је посетила МФЦК где је 
обавила разговор са Elhadj As Syem (Елхађ Ас Сиј), Генералним секретаром и МКЦК 
где се састала са Peterom Maurerom (Питер Маурер), Председником.  
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Тема разговора била је актуелна хуманитарна ситуација у вези миграната као и 
могући даљи развој овог хуманитарног питања.  МФЦК и МКЦК су изразили признање 
као и подршку активностима Црвеног крста Србије у односу на мигранте. 

● Каролин Дује и Северин Шапа, високе представнице МКЦК које руководе 
реализацијом програма у Европи и Централној Азији, посетиле су Црвени крст Србије. 

● Представници Црвеног крста Србије посетили су Црвени крст Републике 
Српске и учествовали на редовној годишњој Скупштини и на састанку секретара 
локалних организације када су представљена искуства из активности поводом 
катастрофалних поплава у 2014. години. 

● Амбасадори или високи дипломатски представници који су посетили рад 
Црвеног крста Србије на терену били су: ЕУ, Русије, САД, Велике Британије, Немачке, 
Јапана, Аустрије, Словачке, Француске, Индонезије, Белгије, Шкотске, а Прихватни 
центар у Прешеву посетила је, поред наведених и група амбасадора у организацији 
Министарства спољних послова. 

● Представници Црвеног крста Србије су на позив Македонског Црвеног крста 
учествовали на обележавању 70. годишњице постојања и рада овог националног 
друштва, а на позив Црвеног крста Црне Горе, на  обележавању 140 година од 
настанка и рада Црвеног крста Црне Горе. 

● Националног тима Прве помоћи који су чинили волонтери из Црвеног крста 
Стари град на FACE 2015 (First Aid Convention Europe - Европска конвенција у пружању 
прве помоћи) који је одржан у септембру у Букурешту, Румунија освојио је друго место. 

● Представници Црвеног крста Србије, 41 волонтер и 60 професионалаца 
учествовао је на 50 међународних скупова из свих области рада. Највећи број учешћа 
остварен је у програму рада са младима (8 учешћа), програму припрема и одговора на 
несреће као и Службе тражења (по 6 у обе области). Највише волонтера 
представљало је Црвени крст Србије на скуповима младих као и у програму Прве 
помоћи. 
 
У области организације и развоја, Одржавања функције минимума 
дистрибутивног система и Развоја пословно финансијског система Циљне групе 
су биле: 

- волонтери и чланови Црвеног крста организовани у складу са Статутом 
Црвеног крста Србије, 

-  организације Црвеног крста – саставни делови Црвеног крста Србије, 
-  корисници хуманитарне помоћи, 
-  организације Црвеног крста које врше дистрибуцију хуманитарне помоћи. 
●   Најзначајније активности су биле посвећене решавању питања од највећег 

значаја за постојање и функционисање организације Црвеног крста у Републици 
Србији, а одржавани су састанци у локалним самоуправама, на позив организација 
Црвеног крста ради решавањ значајних питања у њиховом раду. 

●   У организацијама Црвеног крста Србије у 2015. години вршено је учлањење 
нових чланова Црвеног крста и формирани су нови основни облици деловања. Подаци 
о њиховом броју биће обрађени на основу Обрасца за извештавање који организације 
Црвеног крста достављају Црвеном крсту Србије до 31. јануара 2015. године.  

●   Улога и задаци Црвеног крста Србије и његових саставних делова остварена 
је у веома сложеним условима. 

●  Усвојен је Правилник о чланству и чланарини одраслих чланова Црвеног 
крста, Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Црвеном крсту Србије  и  
Колективни уговор за заполене у Секретаријату Црвеног крста Србије. 
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● Одржана су планирана саветовања са секретарима организација Црвеног 
крста у Републици Србији. 

●   Обележено је 139 година од оснивања Црвеног крста Србије, 8. мај Светски 
дан Црвеног крста и реализована је „Недеља Црвеног крста“ од 8. до 15. маја. 

●   Црвени крст Војводине, Црвени крст Косова и Метохије и Црвени крст у 
градовима и општинама су  испунили своју улогу и задатке и редовно су информисани 
о одлукама управних органа Црвеног крста Србије и о питањима значајним за 
функционисање и реализацију активности, а пружана је помоћ организацијама Црвеног 
крста које су се сусретале са тешкоћама у раду. 

● Сарадња службе  за информисање  Црвеног крста Србије током 2015. године 
са средствима јавног информасања, и службама за информисање организација 
Црвеног крста у градовима и општинама и у Покрајинским организацијама,  допринело 
је  да се о раду организације објави 1.013 прилогa у електронским медијма у укупном 
трајању од 4.723,45  минута, или 12,9 минута прилога на различитим телевизијма 
дневно. Ово не обухвата минутажу која се односи на емитовање спотова. Преко 
трећину  прилога, или 47%, је емитовао је јавни сервис Радио телевизија Србије који 
има националну покривеност. 

 Током 2015. године објављено је 1.950 текстова или 5 текстова дневно у дневној  
и периодичној  штампи. 

Тема која је  заокупила нејвећу медијску пажњу током 2015. године била је помоћ  
мигрантима (48% од укупно објављених прилога о акцијама Црвеног крста обрађивали 
су помоћ мигрантима).  

  ● Пословно - финансијски систем је и у 2015. години омогућио ажурно 
правдање утрошка средстава у свим организацијама у структури Црвеног крста Србије. 

  ●  Поред правдања финансијских средстава, пословно-финансијски систем је 
омогућио пријем свих унапред дефинисаних података на централни сервер Црвеног 
крста Србије (вредновање активности, образац за извештавање, подаци из робно-
материјалног пословања, обуке извршене у области прве помоћи као и организоване 
акције давања крви). 

  ● Одржавање минимума дистрибутивног система Црвеног крста Србије био је у 
функцији дистрибуције хуманитарне помоћи и промотивног материјала, која је 
реализована на ефикасан и економичан начин.  
 
МОТИВАЦИЈА ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ 
(Правни основ: члан 7. тачка 4, члан 8, 9, 13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије 
(Сл. гласник РС 107/5), Закон о трансфузиолошкој делатности (Сл. гласник РС бр 
72/09), Закон о здравственој заштити (Сл. гласник РС 107/5) 
 

У сарадњи са службом за трансфузију крви  Црвени крст у Србији је током 
године радио на обезбеђивању довољних количина безбедне крви за све пацијенте 
којима је она била потребна успешно се ангажујући у превенирању сезонских 
несташица крви, током зимског и летњег периода.  

Све активности су спроведене у сарадњи са трансфузиолошким службама у 
складу са потписаним Протоколом о сарадњи, и сходно потписаном уговору са 
Министарством здравља Републике Србије. Протокол представља основ за међусобну 
квалитетну сарадњу и даје опис послова свих актера у процесу, подвлачи 
комплементарну улогу трансфузиолошких служби и Црвеног крста у Србији и 
омогућава јасан опис послова за све нивое организовања Црвеног крста у овој 
области. 
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Током 2015. године у Србији је прикупљено 243.473  јединицe крви, за 5.718 
јединицa крви више него у 2014. години, са 3,39% успешности и процентом који је 
највиши у последњих 20 година упркос ниском износу средстава које Министарство 
здравља РС издваја за ово јавно овлашћење. Износ које је Министарство здравља 
определило у 2015. години Црвеном крсту Србије за ово јавно овлашћење  
представља 6% средстава у односу на потраживана средства за несметану 
реализацију јавног овлашћења, Овај износ представља 0,05% укупног буџета 
Министарства здравља односно 0,6% буџета Министарства здравља за Превентивну 
здравствену заштиту.  

На основу осмомесечних података које је доставило 129 организација Црвеног 
крста у Србији сачињена је анализа која је показала да је свака организација Црвеног 
крста у Србији током 2015. године реализовала просечно 20 акција добровољног 
давања крви. У припреми и реализацији ових акција просечно је учествовало 34 
волонтера који су одвојили своја 183 волонтерска сата за добровољно давалаштво 
крви. Сваку акцију је просечно припремало и реализовало по 3 волонтера који су у 
сваку од њих уложили најмање 7 сати свог времена, утицаја и знања.  Распон броја 
акција, броја волонтера и ангажовања варира, али није одраз искључиво ангажовања 
организација Црвеног крста већ и капацитета трансфузиолошких служби за рад на 
терену. Детаљне анализе су представљене организацијама Црвеног крста на 
тематским састанцима током 2015. године.  

Принципи добровољног давања крви (добровољно, бесплатно, анонимно) који су 
дефинисани Законом о трансфузиолошкој делатности Републике Србије, а преузети из 
смерница Светске здравствене организације и Међународне федерације друштава 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца не престају да буду предмет  различитог 
тумачења. Веома је видљива разлика између средина  које строго спроводе политику 
давања крви према овим принципима и оних које принципе уважавају у мери у којој они 
нису ограничавајућег карактера. Та се чињеница одражава како на профил давалаца 
крви, тако и на њихова очекивања према организацији Црвеног крста. Разнородна 
пракса у земљи омогућила је стварање лепезе најразличитијих удружења и 
организација које се баве организовањем акција давања крви, у већини случајева у 
сарадњи са организацијама Црвеног крста али једним делом и потпуно ван ње. 
Сачињена је и анализа сарадње са различитим удружењима давалаца у земљи на 
основу података које су доставиле организације Црвеног крста из  целе земље. Од 69 
излистаних удружења који се баве давалаштвом крви ван Црвеног крста, организације 
Црвеног крста сарађују са укупно 53. Међутим, од  59 организација Црвеног крста у 
чијим срединама функционишу удружења, 26 организација не сарађује са њима.  

Према информацијама из организација Црвеног крста, не  сарађује се са 
појединцима и удружењима чији начин рада није у складу са законском регулативом, 
приципима добровољног давалаштва крви ни мандатом и мисијом Црвеног крста 
(сарадња виђена као узајаман процес размене идеја, информација, као и једнаког 
ангажовања).  У том смислу постојала је и комуникација са Савезом удружења 
добровољних давалаца крви Србије које је иницирало састанак са представницима 
Црвеног крста Србије. Састанак је одржан почетком јула у присуству представника 
Црвеног крста Србије, Министарства здравља Републике Србије и Института и Завода 
за трансфузију крви. Договорено је да појединачна удружења могу да се укључе у рад 
комисија за давалаштво крви организација Црвеног крста на локалном нивоу. 

У 2015. години, седиште Црвеног крста Србије објединило је предлоге планова 
акција давања крви који су организације Црвеног крста из Србије сачиниле са 
трансфузиолошким службама за 2016. годину те је сходно потписаном Протоколу о 
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сарадњи са трансфузиолошким службама, као и Закону о трансфузиолошкој 
делатност, предлог плана акција давања крви за 2016. годину достављен 
Министарству здравља Републике Србије. Уочен је тренд да се највише акција 
планира у марту, априлу као и октобру и новембру, да је  дан у ком је планирано 
највише акција у недељи – четвртак, док је понедељак дан са најмање акција у 
недељи. Месец у ком има најмање акција добровољног давалаштва крви је јануар са 
170 акција, док  је највећи број акција,  275,  планирано у марту месецу. Уочено је да су 
поједине акције планиране са 15 давалаца. Најчешће је  планирано да се акцији 
одазове 40 давалаца крви,  а примећено је да је напор да се смањи број масовних 
акција и обезбеди континуитет у прикупљању крви дао резултата јер су акције са по 
250 давалаца  реткост. 

Показатељи који су праћени у организацијама Црвеног крста у градовима и 
општинама за 2015. годину дали су следеће резултате:  

 

Број                                 Показатељ Планирано Остварено 

1. 
Број организација Црвеног крста које учешћем у 
организацији акција добровољног давања крви 
реализују јавно овлашћење током целе године 

183 
183 

100% 

2. 
Број донетих планова прикупљања крви 
усаглашених са трансфузиолошким службама 
које обједињује Црвени крст Србије 

183 
183 

100% 

3. 
Број едукованих младих волонтера 

150 
182 

122% 

4. 
Број едукованих волонтера који учествују у 
реализацији акција добровољног давања крви 

4.000 
8.689 
217% 

5. 
 

Број обележених значајних датума у области 
ДДК на националном нивоу 

2 
2 

100% 

6. 
Број ученика који је учествовао у конкурсу "Крв 
живот значи" 

18.000 
17.879  

99% 

7. 
Број награђених ученика на конкурсу "Крв живот 
значи" 

20 
21 

105% 

8. 
Број сачињених признања за даваоце крви и 
најуспешније средине 

2.000 
3.755  
187% 

9. 
Број уручених признања добровољним 
даваоцима крви 

30.000 
30.473 
101% 

10. 
Број средина које су примиле признање као 
најуспешније у добровољном давалаштву крви 

5 
8 

140% 

11. 
Број организованих акција добровољног 
давалаштва крви  

3.000 
2700 
90% 

12. 
Број јединица крви прикупљених током зимске и 
летње кампање 

5.000 
7.521 
166% 

13. 
Број прикупљених јединица крви у 2015. години 

240.000 
243.473 

102% 
 

14. 
Број давалаца крви са којима сарађује Црвени 
крст у Србији 

130.000 
145.672 

112% 

 
Укупно 132 организације Црвеног крста евидентирају даваоце крви са којима 

сарађују у  посебно сачињеном софтверу-пословно финансијском систему Црвеног 
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крста Србије. На крају 2015. године, укупно су евидентирана 145.672 активна 
добровољна даваоца крви.  

Црвени крст Косова и Метохије одржавао је редовне састанке са организацијама 
Црвеног крста и реализовао акције добровољног давања крви у специфичним 
условима, ипак са успехом, и снабдевао потребним количинама крви трансфузиолошке 
службе у Косовској Митровици и Грачаници. Годишње, организације Црвеног крста на 
Косову и Метохији организују 30 акција добровољног давања крви.  

Организације Црвеног крста које су дале допринос да се прикупи највише 
јединица крви у односу на број становника у 2015. години, са преко 4%,  биле су: (у 
табели су представљени реализовани проценти у опадајућем тренду): 

 

Број                      Црвени крст % 

1. Пожаревац 9.49 

2. 
Лазар
евац 6.05  

3. Нови Бечеј 5.20 

4. Бачка Паланка 5.17 

5. Инђија 5.00 

6. Земун 4.99 

7. Деспотовац 4.99 

8. Бачки Петровац 4.98 

9. Кањижа 4.79 

10. Бор 4.69 

11. Лајковац 4,64 

12. Врбас 4.56 

13. Крагујевац 4,48 

14. Кикинда 4.40 

15. Бољевац 4.39 

16. Нова Црња 4.37 

17. Јагодина 4.35 

18. Тител 4.34 

19. Жабаљ 4.33 

20. Ваљево 4.11 

21. Бачка Топола 4.10 

22. Бечеј 4.09 

23. Прешево 4.09 

24. Аранђеловац 4,09 

25. Обреновац 4.08 

26. Темерин 4.05 

27. Свилајнац 4.04 

28. Србобран 4.01 

 
Поред Пожаревца који се по резултатима вишеструко издваја изнад осталих 

средина,  посебно треба истаћи да значајан резултат има и град Београд са 64.492 
јединица крви и то са 7.885 јединица крви више него претходне године и процентом 
изнад просека у Србији, укупно  3,89 %. 

Средине у којима је према овом критеријуму прикупљено најмање јединица крви,  
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мање од 2% су: (у табели су представљени проценти у растућем тренду): 
 

Број Црвени крст % 

1.  Дољевац           0.08 

2. Црна трава 0.30 

3. Житорађа 0.49 

4. Мерошина 0.56 

5. Нишка Бања 0.73 

6. Бојник 1.02 

7. Баточина 1.16 

8. Сјеница 1.21 

9. Рековац 1.22 

10. Медвеђа 1.24 

11. Кнић 1.25 

12. Тутин 1.29 

13. Блаце 1.32 

14. Рача 1.33 

15. Кучево 1.37 

16. Нови Кнежевац 1.42 

17. Ражањ 1.42 

18. Брус 1.55 

1.561
9. 

Сурдулица 1.55 

21.Ва
рвари

н 
20 

Лебане 1.56 

23. Александровац 1.69 

23. Ириг 1.72 

24. Власотинце 1.75 

25 Житиште 1.78 

26. Топола 1.87 

27. Владичин Хан 1.88 

28. Бела Паланка 1.89 

29. Голубац 1.91 

30. Нови Пазар 1.94 

31. Сечањ 1.95 

   

 
Рад са младим волонтерима  

У периоду од 2-4. октобра организован је семинар за младе волонтере Црвеног 
крста "Повежи се и ти" у партнерству са Институтом за трансфузију крви Србије.  

Семинар је окупио 87 полазника из 46 средина. Овај семинар реализован је у 
највећој мери кроз радионице а реализатори  су  били млади волонтери Црвеног крста 
Стари град, Краљево, Ковин и Раковица што је значајно утицало на позитиван 
доживљај давалаштва крви код младих волонтера Црвеног крста. Примењена је до 
детаља осмишљена инцијатива младих волонтера Црвеног крста Ковин у  виду  
радионице акције добровољног давања крви. Полазници су кроз вођену симулацију 
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учествовали у припреми и реализацији "праве" акције добровољног давања крви, 
могли су на лицу места да науче све неопходне елементе које садржи  добро 
организована акција, искусе задатке волонтера, упознају улогу трансфузиолошке 
службе, мотивишу вршњаке за давање крви, провере научено у одговорима на 
изговоре при позивима на акцију као и  да сами одговарају на питања "давалаца".   

У периоду од 30. октобра до 1. новембра за студенте београдског универзитета 
организована је обука из области ДДК за 78 студената са 22 факултета у Београду. И 
ову обуку су уз предавања о крви и организацији акција на факултетима пратиле 
радионице: коришћење друштвених мрежа у давалаштву крви, креирању порука које су 
промотивног карактера и које Институт за трансфузију крви Србије користи у 
мотивационе сврхе за најаве акција на РТС-у, сајту и фејсбук профилу. Највећа новина 
ове обуке је била презентација Црвеног крста коју су реализовали млади волонери 
кроз полигоне који су подразумевали активно учешће у симулацијама програма 
Црвеног крста – почев од давалаштва крви преко прве помоћи, деловања у несрећама 
до борбе против трговине људима. Полазници су учествовали у 9 области рада 
Црвеног крста  у Србији на интерактиван и забаван начин. Из организација Црвеног 
крста из Београда потврђено је  да је након ове обуке успостављена боља веза између 
организација Црвеног крста и студената волонтера на београдском универзитету као и 
да су се студенти укључили у рад Црвеног крста и ван давалаштва крви.   

 
Клуб 25 У 2015. години, поред постојећих 15, формиран је "Клуб 25" при Црвеном крсту 
Трстеник у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Ниш. Две организације Црвеног 
крста су изразиле жељу да оснују Клуб 25 - Црвени крст Ковин и Црвени крст Савски 
венац.  

                                         У 2015. години, свих 16 "Клубова 25" било је активно: 

     Клуб 25 
    Црвени крст  

Број акција у 
којима су 

учествовали 
чланови 

Клуба 25 у 
2015. 

Број 
чланова 
Клуба 25 

који су 
дали крв на 
акцијама у 

2015.  

Укупан број 
прикупљених 
ЈК у акцијама 

у којима су 
учествовали 

чланови 
Клуба 25 

Број 
нових 

чланова 
Клуба 25 
у 2015. 
години 

Укупан 
број 

активних 
чланова 
Клуба 25 

Кикинда 21 30 474 38 73 

Стари град 
51 
26 

1.931 8 34  

Краљево 35 102 1.560 20 60 

Бујановац 4 20 167 11 30 

Крагујевац 29 31 994 30 90 

Шабац 6 8 385 4 25 

Чачак 36 50 2.000 20 60 

Ћићевац 6 20 190 5 30 

Варварин 7 21 175 8 12 

Параћин 18 96 425 73 112 

Велика Плана 25 24  24 24 

Гаџин Хан 6 20 150 5 25 

Зајечар 10 23 778 8 31 

Бољевац 5 43 465 21 55 
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Трстеник 5 32 395 45 52 

            Укупно:       286       605     12.189     335     766 

На интернету, поред веб сајта и фејсбук профила Црвеног крста Србије, на 
Гоогле+ страници посвећеној "Клубу 25" у Србији, свакодневно се могу пратити 
активности младих волонтера Црвеног крста у давалаштву крви.  Ова страница 
годишње има преко 60.000 прегледа. 
 
Тематски састанци  

Са партнерима из трансфузиолошких служби одржавани су састанци: 24. 
октобра са организацијама Црвеног крста које сарађују са Институтом за трансфузију 
крви Србије, 17. новембра 2015. године са организацијама Црвеног крста које сарађују 
са Заводом за трансфузију крви Ниш. Састанцима је присуствовало  170  сарадника из  
92 организације Црвеног крста.  Теме састанака су биле: представљање 8 месечних 
резултата из области давалаштва крви са аспекта Црвеног крста Србије, Института за 
трансфузију крви Србије односно Завода за трансфузију крви Ниш, преглед 
сачињавања планова акција добровољног давања крви, коришћење софтвера за 
давалаштво крви као и преглед  сарадње са удружењима давалаца крви. Том 
приликом писане коментаре секретара и сарадника из организација Црвеног крста 
седиште Црвеног крст Србије третира као веома значајне за даљи рад. Сортиране 
коментаре и предлоге као и поједине одговоре након састанака су достављени 
организацијама Црвеног крста чији представници су на овим састанцима и 
учествовали. 

Црвени крст Војводине је редовно одржавао састанке са Заводом за трансфузију 
крви Војводине. Одржавани су и редовни састанци секретара Црвеног  крста у 
Војводини  и трансфузиолошких служби, а Црвени крст Војводине је са Заводом за 
трансфузију крви Војводине организовао  обуке и семинаре за волонтере Црвеног 
крста у овој области.  

У октобру 2015. године, Црвени крст Србије је примио  инцијативу  Војно 
медицинске  академије (ВМА) да због растућег броја цивилних пацијената у овој 
установи Црвени крст у Србији планира и акције за ову трансфузиолошку службу у 
2016. години, што је Црвени крст Србије и био спреман, претходно обавествши 
Министарство здравља као ресорно министарство Црвеном крсту Србије, о овој 
инцијативи. Због одговора Управе за биомедицину Министарства здравља Републике 
Србије које се  позвало на Републичку стручну комисију која је закључила да " сагласно 
све већем бројем цивилног становништва које се лечи на Војно медицинској академији 
(ВМА) у Београду повећане потребе за крвљу и компонентама крви ове установе треба 
да се обезбеде кроз постојећи систем цивилних служби", Црвени крст Србије је био 
принуђен да ову иницијативу ВМА одбије, упркос пракси да сва удружења давалаца и 
поједине организације Црвеног крста, ван плана прикупљања крви позивају ову 
трансфузиолошку службу да на ad hoc организованим акцијама прикупља крв.  
 
Тематски скупови  

На редовној секцији Српског лекарског друштва посвећеној давалаштву крви са 
темом "Показатељи успешности рада Црвеног крста Србије у добровољном 
давалаштву крви 2014." Црвени крст Србије учествовао је 3. априла 2015. године,  

Светски дан Црвеног крста обележен је и  промоцијом добровољног давања 
крви на једном од 10 пунктова на којима је приказан рад Црвеног крста,  10 ученика 4. 
разреда основне школе "Исидора Секулић" из Београда  праћени својом наставницом, 
имали су прилику да цртају на тему "Крв живот значи" а промоцију добровољног 
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давања крви и само давање крви у трансфузиомобилу на Студентском тргу 
реализовало је 15 волонтера "Клуба 25" Црвеног крста Ћићевац, у акцији која је 
трајала од 11 до 14 часова. Млади волонтери су током акције и дали крв. 

Представници Црвеног крста Србије и Војводине присустововали су свечаном 
обележавању 70 година постојања и рада Завода за трансфузију крви Војводине 30. 
октобра 2015. године.  

На традиционалном новогодишњем пријему 11.12.2015. године који је за своје 
партнере организовао Институт за трансфузију крви Србије, као знак захвалности за 
изванредну сарадњу и подршку у промоцији добровољног давања крви и организацији 
акција на терену у 2014. години, уручена су годишња признања за најуспешније акције 
током зимске и летње кампање "Шампион солидарности" 2015. године у Скупштини 
града Београда и то:  

Зимска кампања  
1. Велико Градиште – Златна плакета  
2. Љиг -  Сребрна плакета  
3. Рашка – Бронзана плакета  
Летња кампања 
1. Лајковац – Златна плакета  
2. Младеновац - Сребрна плакета  
3. Лапово – Бронзана плакета  
Зимска и летња кампања  
1. Сокобања – Плакета шампион солидарности 
2. Бољевац -  Плакета шампион солидарности 
3. Ивањица – Плакета шампион солидарности 
Признања су у име својих средина примили представници организација Црвеног 

крста и локалних самоуправа, а признања су добиле и компаније, удружења, спортска 
друштва, савези, школе, факултети и најуспешнији град, Пожаревац.  

Учесници конкурса “Крв живот значи" у 2015. године, Катарина Јовановић и 
Огњен Марковић су рецитовали своје стихове у оквиру свечаног програма и допринели 
пријатној атмосфери новогодишњег пријема. 

У 2015. години одржане су 3 седнице комисије за добровољно давалаштво крви. 
Централна тема и претходног и ово сазива била је осмишљавање, креирање и 
сачињавање савременог визуелног идентитета за знакове признања у добровољном 
давалаштву крви. Управни одбор Црвеног крста Србије је крајем године усвојио и нови 
Правилник о јединственим критеријумима за доделу признања у добровољном 
давалаштву крви који ће се примењивати од 1. јануара 2016. године.  

Након инцијативе Црвеног крста Србије да заједнички конкуришу за одређене 
европске фондове, а у вези са унапређењем активности у области добровољног 
давалаштва крви, Црвени крст Аустрије упутио је позив стручном сараднику за 
добровољно давалаштво крви Црвеног крста Србије да 3. и 4. децембра 2015. године 
посети ово национално друштво и сагледа начин на који је систем промоције, 
регрутовања, задржавања давалаца крви и прикупљања крви уређен у региону Беча, 
Бугерланда и Доње Аустрије. 

Током ове дводневне студијске  посете, стручни сарадник је имала прилике 
разговара директно са стручњацима из области регрутовања давалаца крви, 
менаџмента давалаца, трансфузиолозима, маркетиншким експертима, сарадницима на 
терену, даваоцима крви и волонтерима али и да присуствује додели признања 
добровољним даваоцима крви као и акцији добровољног давања крви у Бадену, ван 
Беча. 
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Кључне препоруке  домаћина за Црвени крст Србије  биле су: унапређење и  
детаљније развијање базе давалаца крви и акција добровољног давања крви као и  
развијање посебних видова позивања давалаца у зависности од тога да ли су редовни, 
нередовни, у зависности од узраста, рода и места где живе,  што база података 
обезбеђује. 

 
Конкурс „Крв живот значи“ 

Конкурс "Крв живот значи" расписан  је за све основне и средње школе почетком 
а затворен је крајем  марта 2015. године. Сви корисници интернета могли су погледати 
12 филмова из 10 организација Црвеног крста од  20. априла 2015. године преко 
Youtube канала. У конкурсу  је својим радовима учествовало скоро 18.000 ученика из 
преко 600 основних и  средњих  школа у Србији у 100 градова и општина широм 
земље. Одзив је био добар, упркос штрајку просветних радника. Овогодишњи 
победници су били из Јагодине, Шида, Неготина, Ниша, Зрењанина, Књажевца, Ужица, 
Шапца, Новог Сада, Деспотовца, Крагујевца, Бољевца, Мајданпека, Тополе, Врбаса, 
Ивањице, Суботице, Краљева и Београда- Раковице, Звездаре и Сурчина. Награде 
најбољима су свечано уручене 2. јуна 2015. године у просторијама Црвеног крста 
Србије, уз присуство  гостију и медија. 

Награда за првопласиране била је десетодневно летовање у објекту Црвеног 
крста Србије у Баошићима у периоду од 26. јула до 4. августа 2015. године, а за друго и 
треће пласиране биле су обезбеђене вредне књиге/енциклопедије. И наставници 
награђених ученика били су награђени истом приликом, симболичном наградом - 
књигом.  

И ове године, ликовни рад са конкурса, овог пута ученице из Неготина, налази се 
као идејно решење  плаката који позива на акцију а који користе у раду Институт за 
трансфузију крви Србије и Црвени крст Србије. 

Сви радови су доступни на Гоогле+ страници "Крв живот значи" као и друге 
информације у вези са овим конкурсом.  

 
Национални и Светски дан добровољних давалаца крви  

Укупно 40 организација Црвеног крста поводом Националног дана добровољних 
давалаца крви 11. маја, у својим срединама  је на сличан начин обележило овај датум - 
уручивањем признања добровољним даваоцима крви и доделом награда на конкурсу 
"Крв живот значи", 

Црвени крст Србије, Институт за трансфузију крви Србије, Завод за трансфузију 
крви Војводине и Завод за трансфузију крви Ниш обележили су Светски дан 
добровољних давалаца крви у недељу, 14. јуна 2015. године, традиционалним уличним 
дружењем са грађанима на прометним улицама и трговима у Београду, Новом Саду, 
Нишу и у преко сто градова широм Србије. Под слоганом „Хвала вам што сте ми 
спасили живот“, упућена је захвалност даваоцима  крви у име оних чије су животе 
спасли, добровољно дајући крв. Укупно 25 волонтера  Црвеног крста из Београда  су уз 
наменски сачињен информативно едукативно промотивни материјал – обележивач 
страница – на централној манифестацији у Београду позивали грађане да се давању 
крви одазову, комуницирајући са њима  на платоу испред Храма Светог Саве у 
периоду од 10 до 13 часова и у околини Института за трансфузију крви Србије. Тог 
дана 66 особа је дало крв. 

Поводом Светског дана добровољних давалаца крви и  свечаног уручења 
признања "За најхуманију средину" Црвени крст Србије се обратио кабинету 
Председника Републике Србије да прихвати да уручи признања срединама које су 



 26 

постигле преко 5% прикупљене крви. У одсуству, председник Николић је определио 
свог личног изасланика, др Јасмину Митровић Марић, саветника Председника 
Републике која је свечаности присуствовала  12.06.2015. године  и уручила признања. 
Признања су за резултате и у 2013. и 2014. години примили представници Црвеног 
крста Пожаревац, Кањижа, Бачка Паланка, Инђија, Земун, Бачки Петровац, Лазаревац 
и Мали Иђош. Признања за 2013. годину нису уручена у 2014. години због ванредне 
ситуације изазване поплавама, 
 
Активности на спречавању сезонских несташица крви и промотивне акције 

У периоду од  15. јануара до 20. фебруара организована је зимска кампања 
прикупљања крви у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије. У њој је 
учествовало је 46 организација Црвеног крста и  на овим акцијама прикупљено је  2.724  
јединица крви. 

 Летња кампања добровољног давања крви која се спроводи у сарадњи са 
Институтом за трансфузију крви Србије трајала је од 8. јуна до 5. септембра и у њој је 
учествовало 57 организација Црвеног крста са 78 акција на којима је прикупљено 4.797 
јединица крви. Кампања је свечано "затворена" у Пожаревцу, 5. септембра уз 
присуство градоначелника, других челних људи из града, представника Института за 
трансфузију крви Србије, Црвеног крста Србије и Пожаревца и великог броја медија. 

Током трајања зимске као и летње кампање, као и сваке године, 16  запослених 
из Црвеног крста Београд и Србије су дали крв 13. јануара и 27.  јула и на тај начин 
пружили подршку смањивању дефицита у крви и крвним продуктима. 

Поводом 8. марта, Међународног дана жена, пружена је подршка реализацији 
традиционалне акције  добровољног давања крви при Црвеном крсту Крушевац где је 
329 давалаца 34 годину заредом истим поводом дало крв. Управо 8. марта и акцијом у 
Београду, у Институту за трансфузију крви Србије,  уз учешће волонтера и давалаца 
Црвеног крста из Београда  обележен је овај дан на свечани начин, под називом 
"Ништа без жена". Том приликом је 118 особа дало крв, а 61% су чиниле управо жене.  
Пету годину за редом, сећање на жртве терористичких напада на Њујорк и Вашингтон 
амбасада САД у Београду обележила је у Црвеном крсту Србије 11. септембра акцијом 
добровољног давања крви. Овом приликом прикупљене су 53 јединице крви, а 19 
младих волонтера "Клуба 25" из Београда, Параћина и Велике Плане помогло је 
реализацију акције, чији је домаћин био председник Црвеног крста Србије. Тим 
поводом одржана је и на лицу места конференција за штампу на којој су говорили 
проф. др Драган Радовановић, председник Црвеног крста Србије, др Предраг 
Саздановић, помоћник министра здраља Републике Србије и амбасадор Сједињених 
америчких држава. 
 
ЗДРАВСТВЕНО ПРЕВЕНТИВНА ДЕЛАТНОСТ – ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ СТИЛОВА 
ЖИВОТА И ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 7, тачка 2 и 3.члан 9. 
тачка 7, члан 13,14, 15. и 16. Закона и члан 18. Закона о здравственој заштити, 
Закон о јавном здрављу члан 7.) 
 
          Везе са владиним приоритетима и усвојеним Стратегијама: Стратегија за 
смањење сиромаштва, Стратегија за придруживање ЕУ  и са средњорочним 
циљевима Министарства здравља, Закон о јавном здрављу, Стратегија за борбу 
против дрога у Републици Србији, Стратегија развоја заштите менталног 
здравља, Стратегија развоја здравља младих у Републици Србије, Стратегија за 
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превенцију и контролу хроничних незаразних болести у Републици Србији. 
 

Основни циљ Црвеног крста Србије у области јавног здравља је подизање свести 
грађана о важности упражњавања здравих стилова живота и важности превенције 
болести са посебним акцентом на рањиве групе (младе, старије, и социјално угрожене 
особе). 

У својим активностима Црвени крст Србије посебну пажњу посвећује едукацији 
становништва на тему упражњавaња здравих стилова живота са посебним нагласком 
на значај здраве исхране, редовне физичке активности, престанком пушења и 
конзумирања алкохола, као и истицањем потребе за редовним лекарским 
систематским прегледима, ове активности свакако могу утицати на смањење 
инциденце од хроничних незаразних болести које су водећи узрок смртности у 
Републици Србији.  

Црвени крст Србије такође ради на подизању свести грађана о штетности 
злоупотребе психоактивних супстанци. Превенција наркоманије међу младима један је 
од важних циљева Црвеног крста Србије који се спроводи кроз превентивно 
едукативне садржаје. 

Црвени крст Србије у оквиру својих редовних здравствено-превентивних активности 
обележио је 31. јануар Национални дан без дуванског дима. Тема овогодишњег 
обележавања посвећена је даљој подршци Закону о заштити становништва од 
изложености дуванском диму, а слоган је био "СВАКА ЦИГАРЕТА СМЕТА". 
Активности које су се спроведиле током обележавања Националног дана без дуванског 
дима 2015. године требале су  да  укажу стручној и широј јавности на потребу доследне 
примене Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму и његовог 
унапређења како би се увела потпуна забрана пушења без изузетака укључујући и све 
угоститељске објекте. У оквиру обележавања Националног дана без дуванског дима 
посебно је скренута  пажња јавности на употребу електронских цигарета које 
представљају нов изазов  у  контроли дувана. 
          Организације Црвеног крста Србије њих 183 реализовало је бројне активности. 
Реализоване су радионице и едукативна предавања за ученике основних и средњих 
школа, деца у неким срединама су кроз ликовне радове представила виђење проблема 
пушења код младих.  Млади волонтери су на трговима и у тржним центрима делили 
едукативни материјал, рађене су анкете са суграђанима, пре свега са младима, а 
пушачи који су желели да баце цигарету добијали су на поклон воће. 

Црвени крст Србије у свом континуираном раду, а у складу са обавезама које 
предвиђа Закон о Црвеном крсту Србије посебну пажњу посвећује jaчању капацитета 
друштва за отпорност заједице у ванредним ситуацијама. Једна од активности на овом 
пољу је пројекат "Управљање ванредним ситуацијама и отпорност заједнице: циљ 
за Србију", који Црвени крст Србије реализује у сарадњи са Институтом за јавно 
здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" и Националним институтом за здравље 
Италије (Instituto SuperiorediSanita). Један од циљева пројекта је јачање капацитета 
заједнице за јавно-здравствени аспект управљања ванредним ситуацијама, а управо 
Црвени крст Србије својим активностима са једне стране доприноси очувању и 
унапређењу здравља људи, а са друге стране је важан чинилац у области 
приправности и реаговања у ванредним ситуацијама. У оквиру пројекта партнер из 
Италије организовао је предавања, едукативне семинаре и интерактивне радионице. 
Учесници су били поред представника Црвеног крста Србије, Иниститута за јавно 
здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" и представници Министарства здравља, 
Министарства унутрашњих послова, Министарства државне управе и локалне 
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самоуправе, представници Градског завода за јавно здравље, Сталне конференције 
градова и општина и Европског центра за мир и развој. 
 Као и ранијих година Црвени крст Србије је заједно са партнерима и 
Министарством здравља био покровитељ Пролећног и Јесењег фестивала здравља 
"Лили" који су одржани у Дому омладине у Београду. Пролећни фестивал одржан је 19. 
и 20. марта 2015. године, a Јесењи фестивал одржан је 24 и 25. септембра 2015. 
године под слоганом „Учините данас нешто добро за своје здравље!”  Циљ 
фестивала здравља је подизање свести грађана о важности упражњавања здравих 
стилова живота. Јавности је представљено 70 излагача, а предавањима је обухваћено 
више од 110 тема везаних за здравље и здрав живот, док је на програмима на бини 
учествовало више од 1.200 људи. Црвени крст Србије имао је штандове на којима је 
промовисао своје активности, а промотери су као и ранијих година били млади 
волонтери, али и они старији. 

У сарадњи са Популационим фондом Уједињених нација (UNFPA) и Асоцијацијом за 
сексуално и репродуктивно здравље Црвени крст Србије организовао је Консултативни 
састанак о даљем развоју и примени приступа за обезбеђење Минималног пакета 
услуга за сексуално и репродуктивно здравље у ванредним ситуацијама у Републици 
Србији. Састанку је присуствовао 21 учесник. Представници Министарства здравља, 
Институата за  јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Градског завода за 
јавно здравље, Сталне конференције градова и општина, Универзитета у Новом Саду, 
локалних самоуправа, Домова здравља и локалних савета за здравље. Представник 
Црвеног крста Србије је учесницима представио Минимум пакета услуга за сексуално и 
репродуктивно здравље у ванредним ситуацијама. 

Светски дан борбе против туберкулозе обрађен је у делу изеаштаја Конторла 
туберкулозе у Србији. 

Тема 7. априла 2015. године Светског дана здравља посвећена је безбедности  
хране, а слоган је био „Од њиве до трпезе – здравствено исправна храна“. 
Безбедност хране је област јавно-здравствене акције и заштите становништва од 
ризика тровања храном. Небезбедна храна је повезана са смрћу око 2 милиона људи 
годишње, укључујући и децу.  Годишње се у Републици Србији кроз законом прописан 
епидемиолошки надзор  региструје између 20.000 и 25.000 случајева оболевања од 
болести које се преносе храном. Храна која садржи штетне бактерије, вирусе, паразите 
или хемијске супстанце је одговорна за више од 200 болести: дијареје, вирусних 
болести (први случајеви Еболе су повезани са конзумирањем  контаминираног меса), 
болести репродуктивних органа и малигних болести.  

Промене у производњи хране, дистрибуцији и потрошњи (глобализација трговине 
храном, масовна  угоститељства и улична храна), промене у окружењу, нови патогени 
и токсини  повећавају ризик да се храна контаминира. У 183 организације Црвеног 
крста реализоване су различите акције посвећене значају здраве хране. Акције су биле 
усмерене на читаво становништво укључујући све узрасте почев од деце у вртићима 
до старијих на селу. Организована су предавања, радионице и округли столови, као и 
такмичења у припремању здраве хране. 

Поводом обележавања Светског дана здравља, 7. априла делегацију старијих 
волонтера и представника Црвеног крста Србије поводом Светског дана здравља 
примиo je др Драган Вуканић, помоћник министра здравља, Сектор за јавно здравље и 
програмску здравствену делатност. 

Сваке године, 31. маја, обележава се Светски дан без дуванског дима, тога дана се  
посебно истичу здравствени ризици који су повезани са употребом дувана у циљу 
залагања за ефикасније политике које смањују конзумирање дувана. Овогодишњи 
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слоган Светског дана без дуванског дима је "Зауставимо незакониту трговину 
дуванским производима".   

Поводом овогодишњег Светског дана без дуванског дима, Светска здравствена 
организација позвала је све државе да заједно делују како би се зауставила незаконита 
трговина дуванским производима. Незаконита трговина дуванским производима је 
велики глобални проблем који се одражава на здравствене, правне и економске 
аспекте, руковођење и корупцију. 

 Дуван је један од најзначајнијих фактора ризика који доводи до умирања људи, а 
који се може успешно уклонити. То је једини легални производ који убија своје 
кориснике ако  се користи онако како  је прописано. Скоро половина свих пушача 
умреће због неке болести повезане са пушењем. Дувански дим из околине штети 
свакој особи која му је изложена. Овај датум обележен је у 183 организације Црвеног 
крста кроз различите здравствено-превентивне и едукативне активности, ништа мање 
значајна су континуирана партнерства са здравственим институцијама у локалној 
заједници што омогућава да акције буду континуиране, видљиве и одрживе. 

Светски дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дрога 26. јун обележен је 
под слоганом „Хајде да без дрога развијамо наше животе, заједницу и идентитет”. 
Злоупотреба и последице злоупотребе психоактивних супстанци погађају све 
друштвене слојеве у свим земљама света. Злоупотреба дрога има негативне 
последице по здравље и животе људи, подстиче криминал и прети одрживом развоју. 
Црвени крст у свом континуираном раду, доприноси очувању и унапређењу здравља 
људи и "буђењу и сензибилизацији" друштва о проблему, а посебно младих и њихових 
родитеља о штетности употребе дрога. 

 Поред ових активности организације Црвеног крста у градовима и општинама 
организовале су едукације волонтера базиране на интерактивним методама, као што 
су вршњачке дискусионе групе, едукације родитеља којом се унапређују позитивни 
ставови и отвара могућност за породичну дискусију. Како је ове године фокус на 
превенцији,  истакнут је и значај здравих стилова живота и укључивање читаве 
заједнице. Црвени крст Србије велику пажњу посвећује овом проблему током читаве 
године и ово је једана од наших приоритетних превентивних активности. У 183 средине 
у Србији, Црвени крст је обележио овај датум кроз различите акције поделе 
едукативног материјала (у кафићима, на базенима, на улици), одржане су трибине, 
предавања. Локалне ТВ и радио станице, као и локалне и регионалне новине 
пропратиле су ове догађаје и овога пута истакнуто је партнерство у локалној заједници.  

Од болести срца и крвних судова сваке године  у свету умре 17,3 милиона људи, а 
превентивне активности могу да допринесу смањењу инциденце. Болести срца и 
крвних судова са учешћем од 53,2% у свим узроцима смрти водећи су узрок умирања у 
Србији. У Србији 45 грађана свакоднрвно доживи инфаркт, њих 13 не преживи. Светски 
дан срца 2015. године обележен је – 29. септембра, под слоганом „Здрави избори за 
срце, за све и свуда“ наглашавајући значај стварања здравог окружења које би 
омогућило људима широм света да направе здрав избор за здраво срце. Здрави 
стилови живота као и превенција фактора ризика за настанак срчаног и можданог 
удара, смањиће ризик њиховог настанка у свим добним групама. Програми превенције 
могу да допринесу да се смртност услед болести срца и крвних судова до 2025. године 
смањи за 25%. 

 Овај дан се обележава у свим срединама уз сарадњу са партнерима на локалном 
нивоу - уличним акцијама дистрибуције едукативног материјала, и уручивањем воћа за 
сваку бачену кутију цигарета, мерењем крвог притиска становништву и другим 
здравствено-превентивним активностима. Организације Црвеног крста организовале су 
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трибине, конференције за штампу, предавања у школама. 
Новембар месец је посвећен превенцији болести зависности и промоцији здравих 

стилова живота. Све организације Црвеног крста у градовима и општинама 
традиционално организују различите активности у сарадњи са школама, а у циљу 
едукације и подизања свести деце и младих о штетности психоактивних супстанци. У 
183 средине у Србији, организације Црвеног крста организовале су и реализовале 
предавања у школама, вршњачке едукације и радионице за ученике, наставнике и 
родитеље и том приликом је подељен едукативни материјал. 

Сваке године Црвени крст Србије у сарадњи са својим партнерима на националном 
и локалном нивоу обележава Светски дан борбе против ХИВ-а 1. децембар. Овај 
датум окупља људе у целом свету са циљем подизања пажње у вези ове пандемије и 
демонстрира међународну солидарност. Према званичним подацима у Србији 
тренутно живи 2.076 особа инфицираних ХИВ-ом, а процењује се да у нашој земљи још 
око 1.100 особа не зна да је инфицирано ХИВ-ом. Овогодишња кампања у Републици 
Србији се реализовала под слоганом "Убрзано до краја АИДС епидемије". У свим 
организацијама Црвеног крста у градовима и општинама обележен је овај датум кроз 
радионице, предавања и медијске кампање. Активности које је Црвени крст реализовао 
са својим партнерима почеле су од 22. новембра током Европске недеље тестирања 
на ХИВ, под слоганом "Тестирај се! Лечи! Спречи! ". 

У оквиру пројекта "Управљање ванредним ситуацијама и отпорност заједнице: 
циљ за Србију", који је Црвени крст Србије реализовао у сарадњи са Институтом за 
јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" и Националним институтом за 
здравље Италије (Instituto SuperiorediSanita) 16. децембара 2015. године одржана је 
завршна конференција на којој је представник Црвеног крста Србије представио 
активности које Црвени крст Србије спроводи у току припреме и одговора на ванредне 
ситуације из перспективе јавног здравља. 

На позив Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA) и Међународне 
организације за планирано родитељство (IPPF) представник Црвеног крста Србије 
учествовао је на Четвртом форуму радне групе о репродуктивном здрављу и едукацији 
едукатора "Сексуално и репродуктивно здравље у кризним и ванредним ситуацијама-
родно засновано сексуално насиље",  који је одржан у Истанбулу у Турској од 14. до 16. 
октобра 2015. године. Поред представника Црвеног крста Србије на форуму је 
учествовао и представник Министарства здравља. 

Реализацију квиза „Шта знаш о Црвеном крсту и здрављу“ организује се у 70 
организација Црвеног крста и то у Војводини, Београду и централној Србији. Свака 
организација Црвеног крста која организује квиз организује га на школском и 
општинском нивоу, осим Београда, који организује и градско такмичење. Квизови се 
организују током Недеље Црвеног крста. Теме које припремају ученици – ђаци 4. и 5. 
разреда основне школе су дифузија Принципа Црвеног крста, употреба знака Црвеног 
крста, мандат и мисија организације Црвеног крста, Покрет Црвеног крста и све 
области које се односе на здраве стилове живота (борба против дуванског дима, 
здрава исхрана, борба против алкохола и психоактивних супстанци, болести прљавих 
руку и сл.). 

На позив Међународне федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца  
представник Црвеног крста Србије учествовао је од 16. до 20 новембра 2015. године на 
састанку "Глобално здравље". Црвени крст Србије је позван као представник региона 
и као активно Национално друштво на овом пољу. Састанак је био део консултативног 
процеса који као крајњи циљ је имао реструктуирање одсека за здравство 
Међународне федерације Црвеног крста. Такође један од важних циљева је био 
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стављање акцента на програме превенције хронично незаразних болести. 
Први састанак Комисије за здравствену делатност одржан је 18. маја 2015. године. 

На комисији је истакнута потреба и направљен план израде курикулума за 
здравствено-превентивне активности којим би се стандардизовале едукације које 
организације Црвеног крста у градовима и општинама спроводе. Закључено је да је 
потребно развијати здраве стилове живота кроз све узрасте и да је сарадња на свим 
нивоима кључ успеха у промоцији здравља и превенцији болести завеснисти. 

Други састанак Комисије за здравствену делатност одржан је 28. децембра. Поред 
разматрања плана рада за 2016. годину, на Комисији су договорене активности које се 
тичу израде курикулума за здравствено-превентивне активности и направљен 
временски оквир за наредне активности како би се стандардизовале едукације које 
организације Црвеног крста спроводе. 

У оквиру својих кампања Црвени крст Србије током године изради један број 
едукативног материјала који се тиче здравствено превентивних активности. Материјал 
се дели током значајних здравствено превентивних датума и датума који се тичу 
превенције болести зависности. Преко 180.000 особа током сваке кампање видело је 
едукативни материјал, јер на основу процена које постоје на глобалном нивоу један 
лифлет уколико се подели постаје доступан за петоро људи. Овај број је свакако и 
већи, а процена за овај број је да у 183 организације се подели минимално 200 
лифлета, а који у том тренутку постаје доступан за петоро људи чланова породице и 
пријатеља. 

 Такође, током сваке здравствено превентивне кампање локалне организације 
Црвеног крста кроз сарадњу са школама поруком кампање досегну око 6.000 деце по 
кампањи. Ако се има у виду да Црвени крст Србије и организације Црвеног крста у 
градовима и општинама током године имају 6 значајних здравствено-превентивних 
кампања (Национални дан без дуванског дима, Светски дан здравља, Светски дан без 
дуванског дима, Светски дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дрога, Светски 
дан срца, Светски дан борбе против ХИВ-а) укупан број особа које су директно или 
индиректно досегнуте порукама ових кампања износи преко 1.000.000. Наравно постоји 
велика вероватноћа да се одређени број особа понавља, ипак и даље се ради о 
великом броју особа које су биле изложене порукама ових кампања. 
 
КОНТРОЛА ТУБЕРКУЛОЗЕ У СРБИЈИ    
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 9. тачка 7.) 
 

Партнерски пројекат Министарства здравља Републике Србије и Црвеног крста 
Србије "Јачање и повећање доступности дијагностике и лечења туберкулозе и 
мултирезистентне туберкулозе са посебним нагласком на најосетљивије популације" 
односно "Контрола туберкулозе у Србији" подржан од стране Глобалног фонда за 
борбу против ХИВ-а, туберкулозе и маларије (ГФ) који је започео јула 2010.  године, 
успешно је завршен након 5 година имплементације,  30. јуна 2015. године. Донатор је 
предвидео и  додатно одобрио апликацију Црвеног крста Србије за затварање пројекта 
у трајању од 6 месеци, односно до краја  2015. године.  

Наш заједнички рад допринео је да се оптерећење туберкулозом у нашој земљи 
смањи са 37/100.000 на 15/100.000 становника током десет година рада на превенцији 
и контроли туберкулозе. 

У периоду од 2005-2009. године Црвени крст у Србији  спроводио је  активности у 
ромским нехигијенским насељима и колективним центрима успостављајући 
партнерства са локалним самоуправама, ромским невладиним организацијама и 
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пулмолошким службама. Успех реализације активности допринео је да се систем 
здравствене заштите у периоду од 2010. године готово у потпуности ослони на Црвени 
крст Србије кад је реч о посебно осетљивим популацијама.  

Основни задаци у пројекту у периоду од 2010-2015. години  били су:  доспети  
активним приступом  до корисника који остају ван домашаја система здравствене 
заштите, унапредити свест у ризичним популацијама о томе шта је туберкулоза, како 
се преноси, како се лечи; унапредити свест о праву на здравствену заштиту и начину 
да се ово право оствари, подстаћи долазак у систем здравствене заштите и 
посредовати између корисника и здравствених радника. Корисници су били спутум 
позитивни припадници Ромске националне заједнице, пунолетни корисници Народних 
кухиња у Србији а у сарадњи са НВО и сексуалне раднице и инјектирајући корисници 
дрога. Активности које су спровођене у оквиру пројекта у вези су са превенцијом, 
дијагностиком и лечењем туберкулозе у популацији Рома који живе у нехигијенским 
насељима и међу корисницима услуга Народних кухиња, активним трагањем за 
симптомима туберкулозе у популацији сексуалних радника и инјектирајућих корисника 
дрога.  

Потпримаоци средстава Глобалног фонда и вршиоци улоге регионалних 
координатора  били су из организација Црвеног крста Београда, Сремске Митровице, 
Сомбора, Шапца, Смедерева, Пирота, Краљева, Бујановца и Крагујевца. Невладине 
организације „Јазас“ и „Веза“ из Београда, Омладина Јазаса и „Превент“ из Новог 
Сада, Омладина Јазаса из Крагујевца, „Путоказ“ из Ниша и Тимочки омладински 
центар из Зајечара. 

  У активностима пројекта учествовало је 75 организација Црвеног крста у Србији 
које су спроводиле програм Народних кухиња у Србији и које су анкетирале кориснике 
о симптомима туберкулозе и сходно одговорима упућивале или помагале корисницима 
да се јаве свом лекару. 

Током године није било потребе за укључивање Црвеног крста у активно 
трагање за контактима оболелих Рома.  
   Подршку за своје лечење после хоспитализације а на препоруку лекара добило 
19 социјално угрожених особа од којих је 16 оболело од сензитивне док су 3 оболела 
од мултирезистентне туберкулозе. Оболелима су уручивани пакети хране (89) као 
подстицај да заврше лечење и користе терапију до излечења. Ове особе су биле из 
Београда (Земуна, Палилуле, Врачара и Гроцке)  из Шапца, Коцељеве, Богатића, 
Великог Градишта и Сремске Митровице.   

Током године, активним трагањем за оболелима у популацији корисника 
Народних кухиња обухваћено је 19.537  пунолетних корисника. Прегледом код лекара 
обухваћено је укупно 368 корисника од 372 упућена и нико није оболео од туберкулозе.  

До краја пројекта настављено је са додатном мотивацијом сексуалних 
радника/ца и инјектирајућих корисника дрога за одлазак на преглед захваљујући 
дежурствима лекара у "дроп ин" центрима у Београду, Нишу и Новом Саду.  

У активностима које су спроводили сарадници из невладиних организација, 
активним трагањем за оболелима у популацији сексуалних радника у 2015. години 
обухваћено је 255 особа од којих су 52 упућене на преглед док је 47 особа и 
прегледана-односно укупно 90%, што представља огроман скок и повећање у односу 
на претходне годину када је прегледаних било занемарљиво мало. 

 У популацији инјектирајућих корисника дрога који користе услуге „дроп ин“ 
центара невладиних организација, активним трагањем за оболелима обухваћене су 
153 особе од којих је 63 особа упућено на преглед, а прегледане су 53 особе или њих 
84%.  Ни у овој популацији није пронађен нико ко болује од туберкулозе, али су већем 
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броју корисника који су се одазвали на преглед дијагностикована нека друга обољења.   
Успех јављања особа са симптомима код лекара сваке године је растао из 

године у годину и у 2015. години достигао је 91% што представља највиши  ниво од 
када се пратио овај индикатор. 

Активним трагањем за оболелима у посебно осетљивим популацијама 
обухваћено је више од 100.000 људи у категорији корисника народних кухиња, 
сексуалним радницима и инјектирајућим корисницима дрога од 2011. до  2015. године.  
 
Светски дан борбе против  туберкулозе 

Светски дан борбе против туберкулозе, 24. март, обележен је конференцијом за 
штампу одржаном у Клиници за пулмологију Клиничког центра Србије на којој су 
учествовали: председница републичке стручне комисије за туберкулозу Министарства 
здравља, представница Светске здравствене организације у Србији, експерти из 
области туберкулозе и председник Црвеног крста Србије. Светски дан је обележен под 
слоганом "Открити, лечити, излечити". Организације Црвеног крста које су у претходној 
години спроводиле активности у овој области својим суграђанима пренели су 
информације који је број људи и којих категорија обухваћен у пројекту и позвали су 
кључне актере на још бољу сарадњу, едукујући грађане о симптомима туберкулозе и 
превенцији ове болести. 
 
Обуке  

За регионалне координаторе и чланове Јединице за спровођење пројекта 
Црвеног крста Србије 26. и 27. марта одржана је обука из области праћења         
(мониторинга) и евалуације. Обуку су одржали Шеф Одсека за праћење, евалуацију и 
извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи Владе Републике Србије из 
Канцеларије за европске интеграције Сектора за планирање, програмирање, праћење 
и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи и експерт из области туберкулозе . 

У периоду од 25. до 26. априла 2015. године за 37 младих волонтера Црвеног 
крста  одржана је обука из области ХИВ-а и туберкулозе под називом "Шта треба да 
знам о ХИВ-у и туберкулози". Ова обука била је интерактивног карактера и 
реализована је како путем предавања тако и путем радионица које су реализовали 
млади волонтери Црвеног крста Стари град које су претходно припремили за рад 
експерти Министарства здравља из области туберкулозе. 

Публикације које су настале као резултат пројектних активности због потребе 
колега које су програм и реализовале - Приручник и Водич за сараднике из цивилног 
сектора у контроли туберкулозе - припремљени у партнерству са Министарством 
здравља Републике Србије и експертима из области туберкулозе, у већем тиражу 
штампани су на српском и преведени на енглески језик.  

 
Тематски састанци 

Одржавани су редовни квартални састанци са потпримаоцима у пројекту и 
вршене редовне теренске посете. Мониторинг посете су настављене и током 
затварања пројекта због потребе да се верификује документација која се односи на 
чување документације по  завршетку пројекта, а сходно уговорним обавезама према 
донатору. 

Поводом процене  у којој мери Србија  спроводи  контролу туберкулозе, 7. 
априла 2015. године Црвеном крсту Србије у пратњи представника Министарства 
здравља Републике Србије, др Манфред Данилович из Светске здравствене 
организације, канцеларије у Женеви, који је задужен за праћење ове болести на 
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западном Балкану извршио је мониторинг посету. У извештају који је потом сачињен  
активности Црвеног крста у Србији на контроли ове болести оцењене су позитивно, 
али је изражена бојазан за наставак активности уколико их Министарство здравља не 
буде финансирао. 

Шесточлана делегација Црвеног крста Србије коју су сачињавали регионални 
координатори из Сремске Митровице, Краљева, Бујановца, Крагујевца и  сарадник из 
НВО Превент из Новог Сада као и Црвеног крста Србије су на позив Удружења 
"Партнерство за здравље" из Босне и Херцеговине учествовали на 7. регионалној 
конференцији на тему ХИВ/АИДС-а са посебним акцентом на туберкулозу  под називом 
"МАРП:  Проширење одговора на ХИВ" у периоду од 28. до 29. маја 2015. године. На 
конференцији Црвени крст Србије излагао о успешним моделима сарадње Црвеног 
крста Србије и система здравствене заштите. 

Поводом завршетка пројекта "Контрола туберкулозе у Србији" 29. јуна 2015. 
године одржан је завршни састанак за партнере на пројекту и ширу стручну јавност. На 
састанку су представљени петогодишњи резултати, било је речи и о одрживости 
националног програма контроле туберкулозе у Републици Србији 2015-2020. године, 
представљена су искуства институционалне сарадње са невладиним сектором, 
сарадње на локалном нивоу свих релевантних учесника у бризи о јавном здрављу као 
и инцијатива за континуитетом активности на пољу превенције ТБ/ХИВ коинфекције. 
На састанку су поред генералног секретара Црвеног крста Србије, представник 
Министарства здравља, Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут", 
говорили и експерт из области туберкулозе, регионални координатори Црвеног крста 
као и представници невладиног сектора. 

Једна од тема  четвртог састанка Европске мреже националних друштава 
Црвеног крста која се баве питањима Рома  који је одржан у Београду од 21-22. 
септембра 2015. године, односила се на искуства из рада са посебно осетљивим 
групама у области пројекта "Контрола туберкулозе у Србији" која су им том приликом и 
презентована.  

Представници Црвеног крста Србије су на позив Асоцијације за репродуктивно 
здравље  у Народној скупштини Републике Србије учествовали у јавној расправи 18. 
септембра 2015. године у вези са презентацијом циљева одрживог развоја до 2030 
године. Овом приликом су представљени и показатељи које ће Институт за јавно 
здравље Србије "Др Милан Јовановић  Батут" пратити у наредним декадама а који се 
односе на јавно здравље.   

У оквиру затварања пројекта одржан је састанак са регионалним 
координаторима 6. новембра. Том приликом разговарано је о сету минимума услуга 
које Црвени крст у Србији може пружати корисницима а у вези са превенцијом 
туберкулозе у 2016. години и које обавезе Црвени крст у Србији може преузети са и без 
посебне финансијске подршке за конкретну намену.  
 
Извештавање и оцењивање у оквиру пројекта  

Донатор је извештаван  шестомесечно, при чему је након достављања 
комплетне документације посредством локалног агента фонда (ЛФА- УНОПС)  
оцењивао перформансе програма које су биле праћене програмским и финанасијским 
показатељима. 

Након комплетно поднете програмске и финансијске документације, добијане су 
највише оцене од Глобалног фонда за постигнуте резултате и то: 
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2011.  
година 

2012.  
година 

2013.  
година 

2014.  
година 

2015. 
година 

B1 А1 А2     А1 А2 A1 А 2 A 2 A 2 

 
Оцена А1 подразумева да су постигнути резултати превазилазе очекивања, 

оцена А2 да су у потпуности постигнута очекивања, оцена Б1 да су задовољена 
очекивања.  

Финансијске ревизије пројекта вршене су сваке године. "БДО Србија", јe 
извршила финансијску ревизију пројекта за период 1. јануар – 30. јун 2015. године и 
дала позитивно мишљење о финансијском пословању у оквиру пројекта. Констатовано 
је да су спроведене све претходне препоруке дате у Дописима руководству. Према 
Уговору са Глобалним фондом, извештаји финансијске ревизије су строго поверљивог 
карактера, и не смеју се употребљавати ни у које сврхе осим за потребе донатора. Све 
досадашње финансије ревизије које су извршене за 2010/2011, 2012, 2013. и 2014. 
годину су такође дале позитивно мишљење о финансијском пословању у оквиру 
пројекта.  

Секретаријат Глобалног фонда из Женеве је у фебруару месецу упутио похвале 
на рад Црвеног крста Србије и изразио поштовање нашој организацији због доприноса 
контроли туберкулозе у нашој земљи, дописом генералном секретару Црвеног крста 
Србије. 
 
Активности на одрживости програма  

Црвени крст Србије је у јуну месецу иницирао састанак са Републичком стручном 
комисијом за контролу туберкулозе Министарства здравља, експертским тимом, 
Институтом за јавно здравље "др Милан Јовановић Батут", Светском здравственом 
организацијом и члановима Јединице за спровођење пројекта Министарства здравља  
ради дефинисања приоритета у овој области а ради апликовања за буџетска средства 
у 2016. години која се достављају Министарству здравља до краја јула текуће године. 
Састанак се није одржао јер Републичка стручна комисија није одговорила на овај 
захтев. Црвени крст Србије је и ван овог састанка аплицирао за средства како за 
организације Црвеног крста у Србији тако и невладин сектор ради одржавања 
минимума активности на очувању ниске стопе оптерећености туберкулозом. 
Министарство здравља није определило додатна средства Црвеном крсту, али је 
Црвени крст Србије припремио сет материјала која могу бити корисна организацијама 
Црвеног крста у Србији управо за конкурисање за финансијска средства код локалних 
самоуправа.  

 Управни одбор Црвеног крста Србије донео је одлуку да сва материјална средства 
– добра – основна средства, ситан инвентар и потрошни материјал остану у 
власништву потпрималаца који су иста  купили или добили за намену реализације 
пројекта са обавезом да их користе искључиво са циљем унапређења здравља 
становништва и посебно осетљивих популација, и сходно одлуци сачињени су и 
Уговори са свим потпримаоцима о преносу власништва. 

Туберкулоза представља изазов како за дијагностику, тако и за лечење и контролу. 
Неједнаки капацитети - губитак капацитета и ресурса здравственог система, 
укључујући неједнак приступ здравственом збрињавању и одржавању клиничке и јавно 
здравствене експертизе су додатни изазов. Кључно је досезање оних који су у највећем 
ризику за обољевање од туберкулозе као и постављање  и примена иновативних 
решења за тестирање и лечење.   
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Изазови у превенцији туберкулозе због којих је потребно ангажовање Црвеног крста 
у Србији укључују: 

 Дуготрајан третман лечења туберкулозе са обзиром на то да су пацијенти често 
онемогућени да узимају терапију редовно неколико месеци или им то није 
приоритет, што доводи до поновног лечења, ширења заразе, развоја отпорности 
на лекове,  

 Социоекономске факторе који су везани за сиромаштво, укључујући ограничен 
приступ квалитетној здравственој заштити или транспорту, често је реч о 
неусловним просторима за становање, особама без редовних примања. Сви ови 
фактори индиректно утичу на повећање ризика за обољевање и постојеће 
баријере да би се ова болест лечила.  Непознавање језика и културолошке 
разлике које укључују и знање о здрављу, стигма која прати болест, вредности и 
веровања која постоје такође имају улогу у популацијама са повећаним ризиком 
од обољевања. Стигма може одвратити људе да не траже медицинску помоћ 
или подршку након болничког лечења,  

 Све имунокомпромитујуће болести које су погодно тло за развој болести 
туберкулозе (ХИВ, дијабетес, болести бубрега, силикоза итд.). 

Сходно законској регулативи која предвиђа да Црвени крст Србије "организује и 
учествује, у сарадњи са здравственим установама, у активностима промоције здравља, 
у спровођењу активности за унапређење здравља појединих групација становништва и 
превенцију болести од већег социјално-медицинског значаја" у комуникацији са 
новооснованом Канцеларијом за ХИВ, туберкулозу, полно преносиве болести и 
хепатитисе Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" крајем године су 
започети разговори о заједничком конкурисању за средства у овој области код 
међународних донатора. 
 
ПРВА ПОМОЋ  
 (Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6., члан 7., тачка 2. и 3. члан 10., 
13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије,  члан 18. Закона о здравственој заштити, 
члан 15. Закона о безбедности и здрављу на раду, члан 241. и 242. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима и члан 123. Закона о ванредним ситуацијама.) 
 
Увод 

Прва помоћ је једна од основних делатности Црвеног крста Србије, која је у 
основи уређена Законом о Црвеном крсту Србије као поверено јавно овлашћење и 
услуга коју Црвени крст пружа правним или физичким лицима, а посебно оним 
категоријама изложеним ризику. Прва помоћ је активност која директно произилази из 
основних принципа и мисије  покрета Црвеног крста, те је једна од оних које се 
изразито негују у Црвеном крсту Србије и граде препознатљивост организације 
Црвеног крста у Србији.  
 
Активности из области прве помоћи у 2015. години  

Активности Црвеног крста Србије у области прве помоћи  у 2015. години су 
обухватале:       
   - Обуку у пружању прве помоћи школске деце и младих, учесника у саобраћају, 
запослених лица и припадника структура  за деловање у нерећама; 

- Обуку и стручно усавршавање предавача прве помоћи; 
- Процену обучености у првој помоћи волонтера Црвеног крста путем вежби и 

такмичења екипа прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и обољења, од 
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општинског до државног нивоа, као и учешћем на европском такмичењу; 
- Промотивне активности у циљу подизања свести грађана о значају познавања 

лаичке прве помоћи; 
- Унапређење наставних планова, садржаја и методике обуке у првој помоћи у 

складу са савременим научним сазнањима и стучним ставовима; 
- Унапређење улоге прве помоћи у специфичним областима:  безбедности у 

саобраћају и  безбедност на радном месту. 
 
1. Обука у првој помоћи 
 
Обука у организацијама Црвеног крста у градовима и општинама 

У 2015. години, према извештајима организација Црвеног крста у градовима и 
општинама, реализоване су обуке за следеће популационе категорије:   

- 8.500 ученика основних и средњих школа је упознато са основним појмовима, 
циљевима и значајем прве помоћи, путем интерактивног предавања у трајању од 
једног школског часа, уз одговарајуће практичне демонстрације основних вештина прве 
помоћи; 

- 6.500 ученика основних и средњих школа је похађало обуку из прве помоћи у 
трајању од 20 часова. Ученици који су похађали обуку укључени су и у систем 
такмичења екипа прве помоћи Црвеног крста; 

- 5.400 одраслих грађана, запослених на радним местима са повећаним ризиком, 
међу којима су и припадници структура за деловање у несрећама и радници јавних 
предузећа; 

- 16.500 кандидата за возаче је похађало основу обуку из прве помоћи, 
прописану Законом о безбедности саобраћаја на путевима.  
 
2. Такмичења у првој помоћи 

Општинска такмичења у првој помоћи је, према извештајима организација Црвеног 
крста у општинама и градовима, спровело 88 организација Црвеног крста. Градско 
такмичење Црвеног крста Београда је одржано је 6. јуна на Ади Хуји. Покрајинско 
такмичење Црвеног крста Војводине одржано је 30. маја у Сомбору, а покрајинско 
такмичење Црвеног крста Косова и Метохије 12. септембра 2015. године.  

Међурегионална такмичења одржана су 20. јуна у Краљеву и Нишкој Бањи. 
Овогодишњи домаћини међурегионалних такмичења биле су организације Црвеног 
крста Краљево и Црвеног крста Ниш (у Нишкој Бањи).  

На међурегионалним такмичењима учествовало је 39 екипа у категорији подмладка 
и омладине Црвеног крста из 31 организације Црвеног крста централне Србије, од чега 
су 2 екипе учествовале ревијално. На такмичењу у Нишкој Бањи такмичило се 16 
екипа: 8 екипа у категорији омладине и 8 екипа у категорији подмлатка. На такмичењу у 
Краљеву такмичило се 23 екипе: 12 екипа у категорији подмлатка и 11 екипа у 
категорији омладине. Екипе су своја знања из прве помоћи приказале на три 
симулиране ситуације  несрећа са већим бројем повређених особа (саобраћајна 
незгода, незгода на спортском терену и незгода приликом спровођења акције Црвеног 
крста), као и на тесту из кардиопулмоналне реанимације.  

Поред радних полигона, екипе су учествовале и на забавним полигонима где су 
проширили своја знања о раду ватрогасне службе и о опреми коју користе, о раду 
војске и полиције. Ове две манифестације су окупиле преко 500 учесника: такмичара, 
судија, шминкера, симуланата, и осталих ангажованих волонтера Црвеног крста. У 
конкуренцији омладине и подматка првопласиране екипе из четири међурегиона стекле 
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су право учешћа на Државном такмичењу које се одржало 18. септембра у Београду. 
То су, у категорији омладине биле: Црвени крст Бољевац, Црвени крст Врање, Црвени 
крст Ужице и Црвени крст Краљево, а у категорији подмлатка: Црвени крст Петровац 
на Млави, Црвени  крст Врање, Црвени крст Ужице и Црвени крст Краљево.  

Државно такмичење екипа Црвеног крста Србије у пружању прве помоћи и у 
реалистичком приказивању повреда, стања и обољења, одржано је 25. септембра у 
Црвеном крсту Србије и 26.  септембра на простору Ушћа на Новом Београду. 
Манифестација је окупила преко 600 волонтера Црвеног крста из целе Србије који се 
успешно баве првом помоћи. 

Ове године тема државног такмичења je била посвећена безбедности у 
саобраћају. На такмичењу су биле приказане повреде које се најчешће дешавају  у 
саобраћају, као и значај познавања прве помоћи за учеснике у саобраћају.  На 15 
полигона,  радних  и забавних тачака, најуспешнији млади волонтери Црвеног крста су 
се такмичили у пружању прве помоћи и другим вештинама важним за безбедно учешће 
у саобраћају.  

У петак, 25. септембра одржано је такмичење у реалистичком приказу повреда, 
стања и обољења. На такмичењу из реалистичког приказа је вештину шминке и 
симулације различитих повреда и стања приказало 9 екипа, односно 27 такмичара и 
следећих организација Црвеног крста: Вождовац, Савски венац, Чукарица, Крагујевац, 
Ужице, Краљево, Нови Сад, Сомбор и Рума. На такмичењу су највештији и 
најмаштовитији били волонтери Црвеног крста Крагујевац, који су освојили прво место, 
док су друго и треће место освојиле екипе Црвеног крста  Савски венац и Црвеног 
крста Ужице.  

У суботу 26. септембра 2015. године одржано је такмичење екипа у пружању прве 
помоћи на простору Ушћа на Новом Београду. Такмичење је реализовано на 15 
полигона. На четири  полигона су тестиране вештине прве помоћи на симулираним 
ситуацијама различитих врста саобраћаних незгода: ланчани и бочни судар, незгода са 
путничким аутобусом и комбијем, незгода са мотоциклистима и бициклистима, незгода 
приликом коришћења техничких возила за уређење зелених површина. Један полигон 
је био индивидулани тест за такмичре на коме су  приказивали технику извођења 
кардиопулмоналне реанимације.  

Пет полигона је било забавног и едукативног карактера, а у реализацији ових 
полигона оставрена је сарадња са Агенцијом за безбедност саобраћаја и Националном 
возачком академијом НАВАК. 

На такмичењу екипа прве помоћи је наступило 15 екипа омладине и 15 екипа 
подмлатка Црвеног крста из 22 организације Црвеног крста из целе Србије, које су се 
пласирале на Државно такмичење након победа на општинским, градским, 
покрајинским и међурегионалним такмичењима. У категорији подмлатка такмичиле су 
се  екипе из: Старог града, Вождовца, Палилуле, Врања, Ужица, Петровца на Млави, 
Краљева, Крагујевца, Ниша, Суботице, Ковина, Новог Сада, Руме, Звечана и 
Лепосавића , а у категорији омладине такмичиле су се екипе из: Савског венца, 
Вождовца, Палилуле, Врања, Ужица, Бољевца, Краљева, Прокупља, Крагујевца, 
Панчева, Сомбора, Новог Сада, Руме, Косовске Митровице и Лепосавића. 

На такмичењу је такође наступило и 3 екипа „петлића“, најмлађих волонтера 
Црвеног крста, који су на овој манифестацији учествовали ревијално. То су биле екипе 
Црвеног крста Краљево, Крагујевац и Савски Венац.   

У реализацију овогодишњег такмичења укључено је преко 100 волонтера Црвеног 
крста Београда и већина сарадника из седишта организације Црвеног крста Србије.  

На такмичењу у првој помоћи су најбоље резултате постигле следеће екипе: У 
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категорији омладине: 1. место Црвени крст Палилула, 2. место Црвени крст Ужице, 3. 
место Црвени крст Крагујевац. У категорији подмлатка: 1. место Црвени крст Рума, 2. 
место Црвени крст Нови Сад и  3. место Црвени крст Стари Град. 
 
Учешће екипе Црвеног крста Србије на Европском такмичењу у првој помоћи - 
FACE 2015 

Европско такмичење у првој помоћи – FACE 2015 је ове године одржано од 10. 
до 12. септембра у Букушешту, у Румунији. На такмичењу је учествовало 28 екипа, 
представљајући организације Црвеног крста из целе Европе.  

Манифестацију су чинила два  догађаја: 1. Конвенција, која је одржана 11. 
септембра и коју су чиниле радионице и дискусије на актуелне теме из области прве 
помоћи, 2. Такмичење екипа у пружању прве помоћи, које је спроведено 12. 
септембра, на полигонима организованим у амбијенту великог градског парка у центру 
Букурешта.  

Такмичење се одвијало на четрнаест полигона – симулација различитих врста 
несрећа са већим бројем повређених особа: саобраћајна незгода, несрећа на излету, 
железничка незгода, пожар, несрећа приликом извођења радова у парку, тест 
кардиопулмоналне реанимације, тест тријаже повређених код масовне несреће и друге 
ситуације.  

Црвени крст Србије је представљала екипа омладине Црвеног крста Стари град, 
која је право да учествује на Европском такмичењу стекла победом на државном 
такмичење у пружању прве помоћи 2014. године.  

Такмичарска екипа је прошла кроз вишемесечне припреме које су претходиле 
Европском такмичењу. Припреме су се састојеле из три припремна кампа, учешћа на 
националим такмичењима из прве помоћи у 2015. години (градско такмичење Црвеног 
крста Београда и међурегионлно такмичење), као и свакодневним радом у својој 
матичној организацији Црвеног крста.  

Екипа Црвеног крста Србије је у наступу на полигонима показала одлично 
увежбане вештине прве помоћи и добру организацију рада унутар тима. Наша екипа је 
на овој манифестацији освојила друго место, у конкуренцији 28 националних тимова. 
Овај резултат се може оценити као изузетно добар и показује да је Црвени крст Србије 
одржао квалитет рада са младима у области прве помоћи. Прво место на такмичењу је 
освојила екипа Црвеног крста Словеније, а треће место је заузела екипа Црвеног крста 
Ирске.  
 
3. Развој и унапређење  програма прве помоћи 
Семинари за предаваче прве помоћи  

Семинари за обуку нових предавача прве помоћи Црвеног крста Србије су 
одржани у Београду, од 26. до 28. марта и од 19. до 21. новембра 2015.  године. 
Семинари су одржани у просторијама Црвеног крста Србије. На првом семинару је 
присуствовало 29 учесника из 10 организација Црвеног крста Србије: Горњи 
Милановац, Раковица, Барајево, Јагодина, Шабац, Ужице, Стари град, Палилула, 
Младеновац и Мали Зворник. 

На другом семинару је учествовало 26 учесника из 11 организација Црвеног 
крста Србије: Горњи Милановац, Богатић, Трстеник, Пирот, Коцељева, Мајданпек, 
Крушевац, Књажевац, Ћуприја, Чукарица и Савски венац. 

Полазници су током семинара савладали знања и вештине из области прве 
помоћи и методике извођења наставе. На крају семинара полазници су полагали тест 
знања и практични испит који се састојао у извођењу наставе из прве помоћи на задату 
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тему.  
Семинари за предаваче прве помоћи намењени су реализаторима обуке из прве 

помоћи у организација Црвеног крста у градовима и општинама у Србији који спроводе 
обуке за различите популационе категорије: школска деца и млади, волонтери Црвеног 
крста који се припремају за такмичења у првој помоћи, запослена лица, кандидати за 
возаче и други.  
 
Семинар за судије 

Суђење на државном такмичењу је споведено уз ангажовање 47 судија - 
оцењивача прве помоћи, из редова инструктора и предавача прве помоћи. Они су 
током једнодневног припремног састанака за судије, који је одржан у Београду, 3. 
септембра у Црвеном крсту Србије, добили неопходне информације о теми која ће 
бити обрађена на такмичењу и критеријумима суђења. Такође су дубили практичне 
инструкције везане за процедуру оцењивања и правила такмичења. Припремни 
састанак за шминкере и судије такмичења у реалистичком приказу је одржан 9. 
септембра 2015. године и на њему су усаглашени критеријуми суђења на овом 
такмичењу.   
 
Семинар за припаднике Хеликоптерске јединице МУП-а Србије 

Два семинара за припаднике хеликоптерске јединице МУП-а Србије, одржана су 
од 20. до 22. марта и од 14. до 16. априла 2015. године у просторијама Хеликоптерске 
јединице МУП-а на Аеродрому Београд. Семинаре је похађало 23 полазника који су 
током обуке у трајању од 24 часа савладали вештине прве помоћи и технике 
индивидуланог и екипног рада. Завршни испит се састојао од теста знања и извођења 
вештина индивидулано од стане полазника, као и тестирања екипног збрињавања 
повређених на симулираној ситуацији несреће са већим бројем повређених лица.  
 
Рад Комисије за прву помоћ 

У 2015. години, Комисија за прву помоћ је имала три састанака,  одржана 17. 
априла,  3. септембра и 11. децембра.  Разматрана су следећа питања:    

- Констутуисање новог сазива Комисије за период 2015. – 2018. годину; 
- Календар активности за 2015. годину; 
- Обука нових предавача прве помоћи и обука припадника Цивилне заштите у првој 

помоћи у 2015. години; 
- Државно такмичење екипа Црвеног крста у  првој помоћи и реалистичком приказу 

повреда, стања и обољења у 2015. години; 
- Ревизија правилника о едукацији у првој помоћи и правилника о спровођењу 

такмичења из прве помоћи и реалистичког приказа повреда и стања; 
- План додатне едукације и релиценцирања предавача прве помоћи у 2016. години. 

 
Учешће на састанку Европске мреже прве помоћи (First Aid European Education 
Network- FAEEN) 

Годишњи састанак Европске мреже за едукацију у првој помоћи је одржан у 
Луксембургу, 8. - 10. октобра 2015. године. Домаћин састанка је био Црвени крст 
Луксембурга , уз подршку Глобалног референтног центра за едукацију у првој помоћи 
Међународне Федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Састанку је 
присуствовало  56 учесника из 33 национална друштава Црвеног крста/Црвеног 
полумесеца из Европе. У раду на састанку је учествовао  и представник Црвеног крста 
Србије. 
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На састанку су биле обрађене следеће теме:  
1. Стандарди и стратегија прве помоћи из угла Међународне Федерације Црвеног 

крста и Црвеног полумесеца; 
2. Како укључити све сегменте становништва у ланац спасавања живота? 
3. Како унапредити методику обуке из прве помоћи у складу са новим стручним 

сазнањима из ове области? 
4. Обука из прве помоћи за особе са посебним потребама. 

Усвојени су следећи документи: Карактеристике и опис рада Европске мреже за 
едукацију у првој помоћи и Споразум о сарадњи између Европске мреже за едукацију у 
првој помоћи и Глобалног референтног центра за едукацију у првој помоћи 
Међународне Федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца.  

Именована су три нова члана Управног одбора Европске мреже. То су 
представници следећих Националних друштава: Белгије, Турске и Ирске.  

Представљени су:  
- Извештај о раду Глобалног референтног центра за едукацију у првој помоћи 

Међународне Федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца, између два 
састанка Мреже (октобар 2014. – октобар 2015.); 

- Извештај о раду Радне групе за стучна и научна истраживања у области прве 
помоћи; 

- Извештај о току израде нових међународних смерница за прву помоћ и реанимацију 
Међународне Федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца; 

- Пројекат „Хенри“, Норвешког  Црвеног  крста,  о обуци у првој помоћи за децу 
узраста 5-6 година, који се реализује у вртићима; 

- Обука из прве помоћи као део одговора на несреће након земљотреса у Непалу. 
 Поред програмом предвиђених тема, организована је и дискусија о актуелној 
ситуацији у вези са масовним миграцијама становништва, те су Национална друштва 
која се сусрећу са различитим потребама за деловањем услед миграција 
становништва и изазовима у раду у вези са тим, представила своја искуства: Турски 
Црвени полумесец, Дански Црвени крст, Црвени крст Србије, Црвени крст Грчке и 
Аустријски Црвени крст.  
 
4.  Ангажовање екипа прве помоћи на јавним манифестацијама  

У првој половини 2015. године, Црвени крст Србије је био у прилици да ангажује 
екипе прве помоћи као подршку санитетском обезбеђењу једног броја спортских и 
музичких манифестација и догађаја:  
 
- На позив Олимпијског комитета Србије, ангажовано је 25 обученик волонтера за 

пружање прве помоћи 6. јуна, током обележавања Олимпијског дана 2015. године, 
на трим стази на Кошутњаку; 

- Обезбеђење учесника на музичким манифестацијама на Калемегдану: „Кalemegdan 
Summer Festival“ 5.  и 6. јуна, „Hаpu lifе“ 2. и 3. јула 2015. године. Просечан број 
учесника по догађају је био 5,000, а број ангажованих волонтера је 15 за сваки од 
наведених догађаја; 

- Црвени крст Србије је ангажовао екипе прве помоћи на позив Амбасаде Велике 
Британије, на свечаности која је организована 11. јуна 2015. године у резиденцији 
Амбасаде, као и на позив Амбасаде Републике Француске, на свечаности поводом 
дана Републике Француске 14. јула 2015. године.  
 

5.  Промотивне активности  
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Светски дан прве помоћи 
Светски дан прве помоћи у 2015. години је обележен у суботу, 12. септембра.  

Тема је била „ Будите херој! Године нису препрека“.  Ова порука је превасходно 
упућена старијој популацији, која је посебно осетљива са становишта могућих повреда 
у кућним условима, у саобраћају, на улици у различитим околностима.  

Данас је у Европи животни век људи знатно дужи него што је то било у 
прошлости. Дужи животни век значи повећање потреба које се односе на очување 
здравља. Потребе старије популације постају битан сегмент укупних друштвених 
потреба. У складу са тим Црвени крст  усмерио је део својих активности на унапређење 
живота старијих особа. У области прве помоћи Међународна Федерација Црвеног 
крста је израдила водич из прве помоћи намењен старијим особама у коме су 
представљени: основни ризици од повреда код старијих особа и мере прве помоћи, 
мере превенције кроз добро осмишљену организацију животног простора, начин 
позивања хитних служби,  тешкоће у комуникацији примерене старијем добу, могуће 
компликације хроничних болести и прве помоћ у овим ситуацијама. 

Циљ овогодишње акције био је да подстакнемо и охрабримо што више старијих 
суграђана  да научи прву помоћ или обнови своје знање прве помоћи. Активности које 
су спровеле организације Црвеног крста Србије биле су следеће:  

- На веб страницама организације Црвеног крста  поставqене су информације о 
обележавању Светског дана прве помоћи; 

- Вршена је промоција Светског дана прве помоћи на јавним местима приказивањем 
пружања прве помоћи, организовањем јавног часа прве помоћи, организовањем 
активности у коју се могу укључити грађани – анкета, примена материјала за прву 
помоћ и друго; 

- Организоване су обуке прве помоћи за стара лица. Остварена је сарадња са 
домовима за стара лица, пензионерским клубовима, итд. у локалним срединама; 

- Реализована је промоција порука Светског дана прве помоћи путем локалних 
медија. 
 На основу извештаја организације Црвеног крста у Србији:  

- 54 организације Црвеног крста у градовима и општинама у Србији је обележило 
Светски дан прве помоћи у 2015. години; 

- 96 разнородних активноисти је организовано у локалним срединама; 
- 1.340 волонтера је учествовало у реализацији активности; 
- 16.166 грађана је обухваћено реализованим активностима, од чега су 2.858 наши 

старији суграђани.  
Црвени крст Србије је био ангажован на Конгресу факултета биомедицинских 

наука који је одржан у Врњачкој бањи од 24. до 28. априла 2015. године, организујући 
радионицу на тему: Мере кардиопулмоналне реанимације са применом апарата за 
аутоматску дефибрилацију. Радионицу је похађало преко 60 студената. Након стручног 
предавања и презентације, учесници су имали прилике да увежбавају вештине 
кардиопулмоналне реанимације уз асистенцију инструктора прве помоћи Црвеног 
крста.  

Црвени крст Србије је учествовао у обележавању Светског дана сећања на жртве 
саобраћајних незгода, 16. новембра 2015. године,  учешћем на  округлом столу на 
тему безбедности саобраћаја који је одржан на  Саобраћајном факултету у Беогарду. 
Црвени крст Србије је представио своје ангажовање на овом пољу, заједно са 
Агенцијом за безбедност саобраћаја, Управом саобраћајне полиције МУП-а Србије, 
Градским секретаријатом за саобраћај и једим бројем факултета Универзитета у 
Београду. 
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СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије - члан 6, члан 7. тачка 1, члан 9. тачке 
1,4. и 6, члан 13, 14, 15. и 16. Закона) 
 

Током  извештајног периода Црвени крст Србије је у области социјалне делатности 
био усмерен на помоћ лицима у невољи кроз следеће акције и активности:     

 Програм  народних кухиња и Програм породичних пакета хране и хигијене за 
социјално најугроженије породице 

 Програм  8.000 породичних пакета хране и хигијене за најугроженије породице 
на територији Косова и Метохије  

 Опоравак социјално угрожене деце у одмаралиштима Црвеног крста 

 Aктивности у Месецу солидарности од 14. септембра до 17. октобра  

 Aкција „ Један пакетић много љубави“ 

 Aкција „Пакет за новорођену бебу“ од 8.- 15. маја 
 
Подршка најугроженијим грађанима  

Због тешке економске ситуације у земљи а на  основу исказаних потреба 
локалних организација Црвеног крста, октобра 2014. године Црвени крст Србије 
сачинио је  предлог пројекта Породични пакети хране и хигијене  за 41.540 социјално 
најугроженијих породица у 105 општина II, III и IV групе развијености у Србији и 
наставак рада Програма народних кухиња у 76 општине за 35.560 социјално 
најугроженијих грађана.  

У децембру 2014. године  у буџету Републике Србије предвиђена су средства  за 
реализацију ова два пројекта. 

У буџету су планирана средства  у висини од  341.986.635,61 динара за набавку 
и дистрибуцију  10 артикала хране за програм народних кухиња за 9 месеци,  и  
средства  у висини од 158.013.346,39 динара за набавку, паковање и дистрибуцију 
41.540 породичних пакета хране и хигијене у 105 најсиромашнијих општина у Србији, 
односно 500.000.000 динара за реализацију оба Програма. 

Споразум о сарадњи, потписан је 19. фебруара 2015. године између 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Црвеног крста 
Србије, чији предмет су дефинисана права и обавеза обе стране потписнице а у вези 
реализације Програма народних кухиња и 41.540 породичних пакета хране и пакета 
хигијене. Новина у односу на предходне године која је дефинисана Споразумом јесте 
дефинисање утрошка средстава која преостану након реализације Јавне набавке 
артикала хране за програм народних кухиња и артикала хране и хигијене за програм 
41.540 породичних пакета за најугроженије. Спорзумом је дефинисано да ће у случају 
да се остваре уштеде током редовне процедуре јавне набавке за ова два Програма, 
Црвени крст Србије спровести додатну набавку артикала за породичне пакете, као 
резерву коју ће употребити према приоритетима које само одреди.  
 
Програм породичних пакета хране и хигијене 

Споразумом је предвиђено да породични пакет хране садржи: 
 
 
 
 

 Брашно 10  кг  Месне конзерве 5 ком 

    

 Уље 2 лит  Конзерве паштете  5 ком 

 Пиринач  1 кг  Сардина конзерве 5 ком 

 Пасуљ 2 кг  Шећер 2 кг 

 Тестенина 1 кг  со 1 кг 
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Договорени садржај породичног пакета хигијене је: 

 
 
 
 
 

 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, сагласило се 

да пакетима буде обухваћена 41.540 социјално угрожених породица из105 
најсиромашнијих  општина  (општине II, III I IV групе развијености). 

Oдабир социјално најугроженијих породица реализовале су заједничке  комисије 
састављене од представника центра за социјални рад, локалне самоуправе и Црвеног 
крста у зависности од специфичности сваке општине,  а као оријентациони критеријуми 
предложене су следеће категорије:  

 -  породице без прихода 
 -  самохрана  старачка домаћинства, 
 -  угрожене  породице из удаљених сеоских средина,  

            -  самохрани родитељи без примања, 
 - породице у стању сталне потребе, а на граници остваривања права из 

социјалне заштите,  
   -  породице које имају дете са сметњама у развоју или особу са инвалидитетом 

и сл. 
Заједничке комисије су у складу са специфичним локалним потребама и стању 

угрожености у својим срединама дефинисале додатне критеријуме према којима су 
формирани спискови корисника за дистрибуцију пакета хране  и пакета хигијене.  

Покренут је и спроведен поступак јавне набавке артикала хране обједињен са 
набавком артикала хране за Програм народних кухиња.  Након спроведене набавке и 
потписаних Уговора са најповољнијим добављачима током маја месеца извршен је 
пријем робе, паковање пакета и допрема до локалних организација Црвеног крста. 

Услед дугог процеса јавне набавке којег су пратиле сложености, формална 
могућност за настваком реализације посла која подразумева финализацију набавке 
артикала, пријема робе, паковање пакета и дистрибуцију до локалних ОЦК, створена је 
крајем јула месеца, односно након три месеца.  

Због раскорака у пријему пакета хране и пакета хигијене из објективних разлога, 
организације Црвеног крста су обавештене о могућности спровођења дистрибуције до 
крајњих корисника на два начина:  

1. Лагеровање пакета хране и брашна у локалним магацинима до добијања 
пакета хигијене и тек након тога почетак и реализација дистрибуције до 
крајњих корисника; 

2. Започињање дистрибуције помоћи до крајњих корисника по добијању пакета 
хране и брашна, те накнадна дистрибуција пакете хигијене по њиховом 
пријему. 

Организације које су имале потешкоће са обезбеђивањем адекватног 
магацинског простора или раполажу са неадекватним простором за лагеровање пакета 
хране на период дужи од само неколико дана су се одлучиле за другу могућност, док се 

 Детерџент за веш 3  кг  Паста за зубе 75 мл 2 ком 

 Детерџент за судове 1 лит  Тоалет папир 4 ролне  1 пак 

 Тоалетни сапун 150  2 ком  Пена за бријање 250 гр 1 ком 

 Шампон 1 лит  Бријач пак 5 ком 1 пак 
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већи број организација Црвеног крста одлучио за обједињену микродистрибуцију.  
Закључно са 31. децембром 2015. године 87 организација завршило је 

комплетну дистрибуцију пакета најугроженијим породицама и седишту доставиле 
комплетан извештај о реализацији, док се извештаји 18 организација Црвеног крста 
очекују током јануара месеца 2016. године:  
 

                                                2015. година 

Критеријуми према коме је 
вршен одабир корисника 

Број 

породица 

Број 

појединаца 

 
% 

Самохрана  старачка 
домаћинства 

8.482 11.697 
 13,46

% 

Породице на граници 
остваривања права на 
помоћ из социјалне 
заштите (лица која за мале 
своте прелазе цензус за 
остваривање права на 
материјално обезбеђење) 

7.169 19.239 

 

2

2

,

1

4

% 

 

Вишечлане породице, 
породице са четворо и 
више деце 

4.153 19.363 
 22,28

% 

Породице које имају 
инвалида, тешко оболело 
лице, корисници додатака 
за  туђу негу и помоћ 

3.866 9.125 

 
10,50

% 

Самохрани родитељи без 
примања или у тешкој 
материјалној ситуацији 

1.956 6.121 
 

7,04% 

Породице без прихода- 
(корисници материјалног 
обезбеђења, избегле и  
расељене породице, 
породице из ромских 
нехигијенских насеља и 
слично) 

7.774 21.353 

 

24,57

% 

Укупан број лица 

обухваћених 

расподелом: 

86.898 

 
Како би дистрибуирали пакете до свих угрожених породица и појединаца, ОЦК су 

досегле до 5.581 средина, односно месних заједница, засеока и шорова.  
Програм  народних кухиња 
 У периоду новембар 2014. - октобар 2015. године континурано се спроводи 
Програм народних кухиња.  

Закључно са априлом месецом 2015. године завршен је циклус реализације 
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народне кухње за 2014.- 2015. годину и то у 76 средина у чијим се кухињама 
припремало 35.320 оброка дневно за исти број корисника.  

Програм је настављен маја 2015. године са повећањем броја корисника за 240 
односно за 35.560 корисника у 76 градова и општина у Србији.  
 Десет основних артикала хране, за рад народних кухиња у овом периоду 
обезбеђено је уз финансијску подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања.  
 Након реализације набавке артикала хране за потребе припреме оброка за 
35.650 корисника за 9 месеци и остварених уштеда, преостали износ усмерен је на 
додатну набавку пакета како је и дефинисано Споразумом о сарадњи. Министарство је 
исказало потребу за пакетима хране, истог садржаја као породични пакет хране за 
најугроженије грађане у 105 средина. Током јуна месеца реализована је додатна 
набавка артикала за 17.082 породична пакета хране, извршен пријем робе, спаковано 
17,082 породична пакета хране и стављени су на располагање Министарсву за рад, 
запошљавање борачка и социјална питања.   

За неометан и континуиран рад народних кухиња од пресудног значаја је 
подршка локалне самоуправе кроз обезбеђивање финансијских средстава за 
покривање трошкова припреме оброка и набавку свежих артикала и свежег меса.   
 Поред овога, програм је подржан и од стране донација како физичких тако и 
правних лица те су се посредством Црвеног крста Србије реализовале донације: 

 Johnsson & Johnsson-a, у средствима од 8.000 ЕУР за набавку дуготрајног млека 
за децу кориснике народних кухиња. Овом донацијом обухваћено је 8.877 деце 
до 12 година;  

 Удружења кабловских оператера ПУКОС које је у два наврата набавило артикле 
потребне за рад народних кухиња Црвеном крсту Бајина Башта у вредности од 
115.000 РСД и Црвеном крсту Сремски Карловци у вредности од 120.000 РСД;  

 Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја усмерила је артикле 
шећера- 15,000 килограма и месних конзерви - 13.742,2 килограма на 10 
Народних кухиња Црвеног крста; 

 Арно Гујон и Асоцијација „Помозимо Косову“ из Француске донирали су дечју 
гардеробу за децу кориснике народних кухиња. Овом донацијом обухваћено је 
1.096 деце;  

 Дивац Фондација је донирала артикле за хигијену са наменом помоћи 
најугроженијем становништву у Србији. Део ове помоћи усмерен је на кориснике 
народних кухиња.  

 За 2016. годину 76 организација Цревног крста исказало је потребу за 
обезбеђивањем хране за  34.925 корисника народних кухиња. 
 Црвени крст Србије је за овај број корисника припремио предлог пројекта, 
доставио Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 25. 
септембра 2015. године. 
 У току извештајног периода припремљено је и дистрибуирано укупно 8.792.480 
оброка. 
  
Програм породичних пакета хране и хигијене за најугроженије породице на 
територији Косова и Метохије 

На основу процене Црвеног крста Косова и Метохије да постоји евидентна 
потреба наставка подршке најугроженијем становништву сачињен је предлог Програма 
подршке најугроженијима у виду 8.000 породичних пакета хране и хигијене и 
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достављен Канцеларији за Косово и Метохију. 
Средства у висини од 42.255.000 динара су обезбеђена децембра 2014. године у 

буџету Републике Србије.  
Између Канцеларије за Косово и Метохију и Црвеног крста Србије 22. априла 

2015. године, потписан је Уговор о реализацији набавке, паковања и дистрибуцији 
породичних пакета за најугроженије. Уговором је дефинисан начин реализације и 
права и обавезе страна потписница.  

Уговором је дефинисан и следећи састав породичног пакета хране и породичног 
пакета хигијене:  

 

Р.б.  Садржај пакета хране Садржај пакета хигијене 

1. Брашно-  џак 10/1 кг  Детерџент за прање веша- 3 кг  

2. Уље-  2 л  Детерџент за судове 1 л 

3. Шећер- 2 кг Тоалетни сапун 150 гр- 2 ком  

4. Пасуљ- 2 кг  Шампон за косу 1 л  

5. Пиринач- 1 кг  Паста за зубе 100 мл- 1 ком   

6. Тестенина- 1 кг 
Тоалет  папир двослојни- 1 паковање, 4 
ролне  

7. Со- 1 кг бријач за бријање, паковање 6 ком  

8. Паштета од 150 гр- 5 ком  Пена за бријање 250 мл- 1 ком  
9. Месни нарезак од 150 гр- 5 ком хигијенски улошци-  2 пак  
Сар
дин
а 
125 
гр- 5 
ком 
10.   

 
Поступак јавне набавке за набавку артикала хране и хигијене спроводио је 

Црвени крст Србије у Београду током јуна месеца.  
По пријему свих артикала у магацине Црвеног крста Косова и Метохије у 

Лапљем селу и Дољанима,  започето је паковање и то динамиком паковања по 1.500 
пакета дневно. Пакети су према плану дистрибуције допремљени до свих локалних 
организација Црвеног крста на територији Косова и Метохије. ОЦК су извршиле 
микродистрибуцију до крајњих корисника и доставиле извештај о реализацији са 
дистрибутивним листама и фотографијама дистрибуције Покрајинској организацији 
Црвеног крста.   
 
Обележавање месеца солидарности  

- У периоду 15. септембар – 17. октобар 2015. године у скоро свим 
организацијама Црвеног крста обележавао се Месец солидарности у оквиру кога су 
реализоване следеће активности: 

-  6. октобра и у недељи до 13. октобра 2015. године реализована је трка „За 
срећније детињство“ (више информација наведено је у оквиру делатности  подмлатка и 
омладине), 

- обележена је „Дечја недеља“ укључивањем организација Црвеног крста у 
заједничке активности  локалних самоуправа, школа, вртића и центара за социјални 
рад (више информација наведено је у оквиру делатности подмлатка и омладине), 
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- обележен је 1. октобар - Светски дан старијих (више информација о 
обележавању наведено је у оквиру програма  бриге о старима), 

- у великом броју организација Црвеног крста реализована је сабирна акција 
„Солидарност на делу“, прикупљена добра су у току реализације акције подељена 
најугроженијим грађанима, 

- у организацијама Црвеног крста бројним активностима обележен је 16. октобар 
- Светски дан хране  и  17. октобар - Међународни дан борбе против глади. 
 

Традиционална акција „Један пакетић пуно љубави“  
Реализована је у периоду од 15. децембра 2014. године до 27. јануара 2015. 

године. Учешће у акцији узело је 128 организација Црвеног крста које су из локалних 
донација формирале пакете и вршиле поделу социјално најугроженијој деци у својим 
срединама. Подела је најчешће реализована уз пригодан дечји програм (довођење 
познатих личности, представе за децу, присуство Деда мраза и слично). У једној 
средини подела пакета деци организована је тако што су волонтери Црвеног крста 
маскирани у Деда мраза и његове помоћнике обилазили децу код њихових кућа. И на 
крају 2014. године, покренута је реализације ове традиционалне активности на исти 
начин као и за претходне новогодишње и божићне празнике. Укупан број подељених 
новогодишњих пакетића за најугроженију децу кроз структуру Црвеног крста је 26.584. 

У последњим месецима 2015. године Црвени крст у градовима и општинама у 
Србији покреће активности у циљу обезбеђивања артикала за новогодишње и божићне 
пакетиће. Подела пакетића за нову 2016. годину је у току и према традицији последњи 
новогодишњи пакетићи поделе се за празник Светог Саве 27. јануара, што ће бити 
случај и ове године.  

  
Традиционална акција „Пакет за новорођену бебу“ 

У Недељи Црвеног крста од 8. – 15. маја реализована је акција „Пакет за 
новорођену бебу“. 

Ове године Организације Црвеног крста у градовима и општинама  су  у оквиру 
расположивих могућности из локалних донација  обезбедиле  пакете беби козметиком, 
пеленама, играчкама и сл. 
 
Опоравак социјално угрожене деце  

Опоравак деце координиран са нивоа седишта се односи на Програм опоравка 
најугроженије деце у одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима који 
подразумева десетодневни дечји боравак. Овако конципиран програм опоравака поред 
социјалне компоненте има и психолошку и едукативну. Деца која бораве у 
Одмаралишту обухваћена су и програмом Летње школе Црвеног крста, коју реализују 
едуковани млади волонтери. Програм рада Летње школе подмлатка прилагођен је 
узрасту и интересовању деце, а реализује  се кроз три сегмента: 

1.) "Јутарња учионица" чији програм подразумева усвајање знања о вредностима 
које промовише и заступа Црвени крст и значају хуманитарног рада, 

2.) Тематске радионице из различитих области деловања Црвеног крста као што су 
Промоција хуманих вредности, Превенција трговине људима, Прва помоћ и 
реалистички приказ повреда стања и обољења, као и низ едукативних радионица: 
ликовна, музичка, драмска, плесна, компјутерска, новинарска радионица и радионица 
енглеског језика и лепог понашања, 

3.)  Вечерњи забавни програм. 
Током десетодневног боравка за децу се организује школа пливања коју води 
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професионални инструктор пливања. Сва деца која до краја боравка успешно положе 
испит пливања добијају диплому пливача.  

Боравак у Одмаралишту Црвеног крста праћен је од стране васпитача, стручне 
службе Црвеног крста и под сталним надзором лекара – педијатра. 

Вишегодишња пракса је показала да је ова врста опоравка посебно потребна 
деци корисницима народних кухиња, којих према последњим подацима у Србији у 76 
средина има 12.197 и да позитивно утиче на њихово здравље као и на ментални 
развој. Оваквим видом опоравка Црвени крст даје допринос мотивисању деце да 
својим учењем, подруштвљавањем,  хуманијим односом према другима, досегну бољу 
будућност и тиме се избегне честа друштвена пракса репродукције сиромаштва. 

У жељи  да и лета 2015. године обезбеди опоравак на мору за социјално 
најугроженију децу - децу кориснике народних кухиња и ђаке  пешаке из удаљених 
сеоских одељења Црвени крст Србије је покренуо широку акцију за обезбеђивање 
финансијских средставa за покривање трошкова боравка деце у одмаралишту Црвеног 
крста Србије „Криста Ђорђевић“ у Баошићима. 

Сачињен је захтев  за обезбеђивање средстава и упућен Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, друштвено одговорним компанијама и 
предузећима, клубовима и удружењима у дијаспори и спроведена је активност 
прикупљања средстава за ову намену посредством уплатница које су послате 
грађанима Београда уз мартовску уплатницу за Инфостан. Прикупљена су средства у 
висини од 3.114.883,65 динара. Ова средства донирало је 8.182 домаћинстава и 10 
фирми и предузећа из Београда.  

Деца која су обухваћена опоравком током 2015. године су из следећих 
категорија: 

-  425 деце корисника народних кухиња из 23 средине и то за 347 деце боравак 
је покривен средствима које је определило Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, док је боравак 78 деце покривен из средстава која су 
донирали грађани Београда и појеиначне донације грађана и компанија- донација ОМ 
кафа, 

- 165 ђака пешака из 6 средина, 
- 338 деце чија домаћинства су погођена поплавама маја 2014. године из 16 

средина, 
- 92 ромске деце и деце из осетљивих група, 
- 328 социјално угрожене деце из средина на Косову и Метохији, 
- 249 социјално најугроженије деце из 12 општина из средстава Основног јавног 

Тужилаштва у Новом Саду, 
- 47 ромске деце која су успешно завршила школску годину, 
- 10 награђене деце на конкурсу Црвеног крста Србије „Крв живот значи“, 
- 87 деце/ученика која су током године учествовала у програму „Промоција 

хуманих вредности“. 
Осим у Баошићима, ове године је на препоруку родитеља, а имајући у виду 

позитивне ефекте опоравка током 2014.године, опоравак деце из подручја која су била 
угрожена поплавама проширен и на одмаралишта Црвеног крста у Србији у Гају 
Дивљана, Митровом Пољу и Вршачком Брегу, затим одмаралиште Црвеног крста Црне 
Горе "Дом солидарности" у Сутомору, као и апартмане невладине организације 
"Хуманитарна фамилија" у Црној Гори.  

Опоравак је организован за укупно 1.159 деце из 38 градова и општина Србије 
који су били погођени прошлогодишњим поплавама захваљујући донацијама 
Националних друштава Црвеног крста Бугарске, Црне Горе, Данске, Хрватске, 
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Мађарске, Македоније, Словеније и Шпаније.  
У одмаралишту Црвеног крста Црне Горе "Дом Солидарности" у Сутомору 

боравило је укупно 138 деце у пратњи 6 васпитача. Шестодневни боравак деце у 
одмаралишту организован је у три групе за децу из Ћићевца, Крагујевца, Краљева, 
Лазаревца, Мионице и Трстеника. 

У апартманима невладине организације "Хуманитарна фамилија" у Добрим 
Водама у Црној Гори боравило је укупно 46 деце са сметњама у развоју и 
инвалидитетом у пратњи својих ближњих и осам васпитача. Једанаестодневни боравак 
деце организован је у једној групи за децу из Аранђеловца, Бајине Баште, Ћићевца, 
Ћуприје, Краљева, Параћина, Прокупља и Шида. Деца која су била на опоравку су 
иначе укључена у активности Заједничког програма за инклузију деце из 
маргинализованих група који Црвени крст Србије реализује седам година. 

У одмаралишту Црвеног крста Ниш у Гају Дивљана код Беле Паланке боравило 
је укупно 254 деце у пратњи десет васпитача. Седмодневни боравак деце организован 
је у пет група за децу из Аранђеловца, Баточине, Мионице, Обреновца, Смедеревске 
Паланке, Уба и Варварина. 

У одмаралишту Црвеног крста Александровац у Митровом Пољу боравило је 
укупно 298 деце у пратњи 14 васпитача. Седмодневни боравак деце организован је у 
четири групе за децу из Ћићевца, Ћуприје, Крагујевца, Краљева, Лајковца, Љига, 
Лознице, Малог Зворника, Малог Црнића, Мионице, Параћина, Смедерева, Ваљева и 
Велике Плане. 

У одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком Брегу боравило је укупно 85 
деце у пратњи четири васпитача. Седмодневни боравак деце организован је у једној 
групи за децу из Пећинаца, Руме, Сремске Митровице и Шида. 
 
Дечје одмаралиште Црвеног крста Србије "Криста Ђорђевић" у Баошићима 
 
          Припремне активности за рад Одмаралишта у сезони 2015. године почеле су у 
првој половини године, а обихватиле су сервисирање опреме, инсталација и уређаја, 
прибављање  потребних атеста и цертификата који су неопходни за минимални 
технички пријем објекта Одмаралишта који се врши сваке године од стране надлежних 
служби, потребне молерско фарбарске радове, сређивање столарије, ангажовање 
радника за рад у сезони и обављање санитарних прегледа радника, уређење плаже, 
уговарање превоза корисника, уговарање одвоза смећа са ЈП«Чистоћа« Херцег Нови, 
ангажовање спасилачке службе на води, обезбеђење потребних лекова за амбуланту и 
пуњење боца кисеоником за реанимацију и друго. 

Опоравак деце је отпочео 18. јуна, а последња група деце је у  одмаралишту 
боравила до 31. августа 2015. године. 

Опоравак деце је организован у сменама у трајању од 10 дана, а групе су чиниле 
од  44 - 49 деце и  најмање 2 васпитача. 

У сезони 2015. године, у одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићу 
боравило је 2.391.корисника. Извршена је обука деце у пливању и такмичење у 
пливању у различитим стиловима за 317  непливача  који су научили да пливају и 
добили  дипломе Црвеног крста Србије. 

 Дипломе су дељене за освојена прва места у малом фудбалу, као и за освојена 
прва три места у разним друштвеним дисциплинама које су спроводили аниматори 
летње школе Црвеног крста Србије. 
 
Набавка намирница и потрошног материјала 
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Набавка намирница, потрошног материјала и резервних делова вршена је Црној 
Гори у складу с Законом о јавним набавкама. 

Намирнице које су набављане на локалном нивоу пратиле су динамику рада и 
потреба одмаралишта и  биле су правилно ускладиштене. 
 
Здравствена заштита 

Здравствену заштиту корисника Одмаралишта у свим сменама вршили су 
лекари, волонтери Црвеног крста.  

За болесну децу  је у кухињи била обезбеђена дијетална храна и чај. 
Лекари су одржали низ предавања  деци на различите теме. 

           Набавка лекова вршена је у току сезоне према потребама исказаним од стране 
лекара.  
           Лекари из одмаралишта у хитним случајевима пружали су услуге туристима и 
деци која нису били корисници одмаралишта. 

         
Спасиоци на води 

Црвени крст Србије закључио је уговор са спасиоцима на води о ангажовању по 
два спасиоца за сваку смену,  за потребе Одмаралишта на закупљеном делу плаже 
која је била уредно обележена плутачама (посебно за непливаче), а радно време 
спасилаца пратило је план активности на води у складу са Кућним редом 
одмаралишта. 
 
Превоз 

  Превоз корисника за целу сезону био је поверен превознику "Ласта" из 
Београда  у складу са реализованим поступком јавне набавке.        
 
Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група у 
образовање  
(Правни основ: Члан 9. и 14.  Закона о Црвеном крсту Србије)  

 
Стратешки оквир имплементације програма: Србија 2020, Миленијумски циљеви 

развоја, Национални план акције за децу, Национална стратегија за унапређење 
положаја Рома и Национални план акције, Стратегија за унапређење положаја особа 
са инвалидитетом, Национална стратегија развоја образовања у Републици Србији 
2020, Стратегија социјалне делатности Црвеног крста Србије 2012. – 2018.  
 

Општи циљ Заједничког програма за инклузију је да допринесе испуњавању 
следећих циљева који су у складу са Стратегијом за развој образовања у Србији до 
2020. године, као и циљева из документа Србија 2020 (Концепт развоја Републике 
Србије до 2020. године): 

 Универзална доступност предшколском образовању: до 2020. године сва деца 
узраста од 4 до 5,5 година ће бити обухваћена бесплатним, квалитетним, 
полудневним предшколским програмима, а сва деца узраста од 5,5 до 6,5 година ће 
бити обухваћена припремним предшколским програмом;  

 Унапређење примене инклузивне праксе у образовању.  
Програм доприноси унапређењу приступа и квалитета образовања за сву децу и 

обезбеђује адекватне услове за развој деце у складу са њиховим потенцијалима.  
У реализацији Заједничког програма за инклузију Црвени крст Србије је у овом 

извештајном периоду сарађивао са Министарством просвете, науке и технолошког 
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развоја и УНИЦЕФ-ом, док је подршка обезбеђена од Швајцарске агенције за развој и 
сарадњу (СДЦ). 

Заједнички Програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група у 
образовање је у овом извештајном периоду реализован кроз две компоненте:  

 КОМПОНЕНТА 1. Подршка ромској деци и деци из осетљивих група у образовању 

 КОМПОНЕНТА 2. Помоћ деци и младим особама са сметњама у развоју и 
инвалидитетом 

 
Од 2002. године када је започета реализација Програма укупно 15.110 деце 

редовно је похађало активности и 7.516 родитеља је учествовало у програму за 
родитеље. 

  
КОМПОНЕНТА 1: Подршка ромској деци и деци из осетљивих група у образовању  

Ову компоненту пројекта је континуирано, у периоду од 1. јануара до 31. 
децембра 2015. године, реализовало укупно 30 организација Црвеног крста Србије у 
градовима и општинама: Алексинац, Бела Црква, Бољевац, Чачак, Ћићевац, Чукарица, 
Гаџин Хан, Ириг, Кањижа, Књажевац, Ковин, Крагујевац, Кула, Мерошина, Младеновац, 
Нови Пазар, Палилула, Параћин, Пожаревац, Рашка, Рума, Смедерево, Сомбор, 
Свилајнац, Трстеник, Тутин, Велика Плана, Врбас, Вршац и Зајечар.  

Важно је напоменути да се током овог извештајног периода број организација 
које реализују ову компоненту пројекта повећао са 29 на 30 организација. Разлог 
повећања броја организација је потреба за проширењем активности у Црвеном крсту 
Кањижа да поред компоненте Помоћ деци и младим особама са сметњама у развоју и 
инвалидитетом започну реализацију и компоненте која се односи на подршку ромској 
деци и деци из осетљивих група у образовању. 

Активности ове компоненте пројекта су се одвијале кроз следеће области: 
1. Активности подршке деци предшколског узраста (од 3 до 5,5 година) за укључивање 

у предшколску установу су реализоване у 22 организације Црвеног крста у 
градовима и општинама са укупно 430 ромске деце и деце из осетљивих група; 

2. Припрему деце за укључивање у припремни предшколски програм, намењену деци 
узраста од 5,5 до 7 година реализовало је укупно 7 организација Црвеног крста у 
градовима и општинама обухватајући 68 деце. Организације Црвеног крста које су 
реализовале ову компоненту потписале су споразум са предшколском установом 
или локалном самоуправом о реализацији предшколског припремног програма. 

3. Активности подршке деци у савладавању школског градива су намењене деци која 
су укључена у редован школски систем узраста од 7 до 15 година. Ове активности 
реализује укупно 20 организација Црвеног крста у градовима и општинама 
обухватајући 592 деце. Активности са децом овог узраста биле су усмерене на 
подршку у изради домаћих задатака и савладавању градива из критичних предмета. 

4. Програм за родитеље је реализован у 28 организација Црвеног крста у градовима и 
општинама обухватајући укупно 586 корисника. Овај програм реализовао се у 
форми родитељских састанака, радионица и предавања из области социјалне и 
здравствене заштите;  

5. Социо–инклузивне активности и свакодневно обезбеђивање ужине деци 
корисницима пројекта; 

6. Квартална подела пакета хране и хигијене, као и обезбеђивање обуће, одеће и 
школског прибора. 

До августа 2015. године укупно 1.090 деце и 586 родитеља је било укључено у 
активности. Резултати успешности похађања активности у организацијама Црвеног 
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крста током једног циклуса активности (септембар 2014. – август 2015.) дат је у 
табелама: 
 

Табела 1. приказује број корисника који су похађали активности до августа 
2015. 

 
 

 

Континуирана реализација активности пројекта и посебан рад са родитељима 
деце из осетљивих група је допринео да се 128 деце укључи у редовну предшколску 
установу, 171 дете је уписано у први разред основне школе, док је 551 дете успешно 
завршило разред који је похађало.  
 

Табела 2. приказује број корисника који су укључени у образовни систем    

Резултати пројекта Број корисника 

Укључени у редовну предшколску установу  128 

Укључени у први разред основне школе  171 

Успешно прешли у наредну разред (укључујући и децу која су 
завршила основну школу) 

551 

                                                                                             Укупно: 850 

 
Активности у организацијама Црвеног крста у градовима и општинама су 

реализоване уз помоћ 53 стално запослена сарадника у организацијама Црвеног крста, 
29 сарадника по уговору о делу, 42 волонтера и 38 сарадника из партнерских 
организација.  

У јуну месецу 92 ромске деце и деце из осетљивих група у пратњи 8 васпитача 
боравило је на десетодневном опоравку у одмаралишту Црвеног крста ''Криста 
Ђорђевић'' у Баошићима, Република Црна Гора.  

У септембру 2015. године организације Црвеног крста у градовима и општинама 
које реализују компоненту Подршка ромској деци и деци из осетљивих група у 
образовању формирале су нове групе деце која ће похађати активности са циљем 
њихове што боље социјализације и лакшег укључивања у образовни систем. 

 
Табела 3. приказује број корисника од септембра 2015. 

Активности компоненте пројекта 
Број 
корисника 

Подршка деци предшколског узраста  430 

Припрема деце за укључивање у предшколски 
припремни програм  

68 

Подршка деци у учењу 592 

                                                     Укупан број деце:  1090 

Програм за родитеље  586 

1.676 
                                           Укупан број корисника:  
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КОМПОНЕНТА 2: ''Помоћ деци и младим особама са сметњама у развоју и 
инвалидитетом'' 

Ову компоненту пројекта је континуирано, у периоду од 1. јануара до 31. 
децембра 2015. године, реализовало укупно 28 организација Црвеног крста Србије у 
градовима и општинама: Алексинац, Аранђеловац, Бајина Башта, Баточина, Бела 
Црква, Ћићевац, Ћуприја, Ивањица, Кањижа, Ковин, Крагујевац, Краљево, Кула, 
Младеновац, Нови Београд, Нови Сад, Параћин, Пожаревац, Прокупље, Рума, Сента, 
Стари град, Шид, Велика Плана, Врање, Врбас, Зајечар и Зрењанин. 
 Разлог смањења броја организација са 29 на 28, у односу на 2014. годину, је 
услед престанка организације Црвеног крст Обреновац да реализује активности, а због 
поплава које су задесиле Републику Србије током 2014. године.    

Активности ове компоненте пројекта су се одвијале кроз следеће области: 
1. Активности са децом која су укључена у образовни систем огледале су се у 

подршци деци у савладавању школског градива, изради домаћих задатака као и у 
реализацији радно окупационих радионица. Укупно 22 организацијe Црвеног крста 
реализују ове активности обухватајући 407 деце са сметњама у развоју и 
инвалидитетом; 

2. Активности са децом ван образовног система огледале су се у реализацији 
радионица које су стимулисале развој вештина неопходних за самостално 
функционисање, радионица које су подстицале развој вештина комуникације, 
стимулисале физички и говорно-језички развој. Поред тога реализоване су и радно 
окупационе радионице. Укупно 17 организација Црвеног крста у градовима и 
општинама је реализовало ове активности обухватајући 266 деце са сметњама у 
развоју и инвалидитетом; 

3. Активности са младим особама са инвалидитетом огледале су се у реализацији 
радионица које подстичу развој вештина неопходних за обављање одређених 
занимања. Једна организација Црвеног крста реализовала је ову активност 
обухватајући 17 младих особа са инвалидитетом;  

4. Социо- инклузивне активности намењене свим корисницима пројекта; 
5. Активности за родитеље су реализоване у виду саветовалишта, предавања, као и 

радионица подршке родитељима. Ове активности реализоване су у укупно 25 
организација Црвеног крста у градовима и општинама обухватајући 448 родитеља.  

6. Квартална подела пакета хране и хигијене, као и обезбеђивање обуће, одеће и 
школског прибора. 

Активности компоненте пројекта (формирање 
нових група) 

Број 
корисника 

Подршка деци предшколског узраста  352 

Припрема деце за укључивање у предшколски 
припремни програм  

100 

Подршка деци у учењу 630 

Укупан број деце  1.082 

Програм за родитеље  598 

      Укупан број корисника:  1.680 
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До августа 2015. години укупно 690 деце и 448 родитеља је било активно укључено 

у активности пројекта.  
 

Табела 4. приказује број корисника до августа 2015. 
 

 
 
 
 

Континуирана реализација активности пројекта и посебан рад са родитељима 
деце са сметњама у развоју и инвалидитетом је допринео да се 35 деце укључи у 
образовни систем, 357 деце успешно је завршило разред који је похађало док је 12 
деце успешно завршило основну школу. 

 
Табела 5. приказује број корисника који су укључени у образовни систем    

Резултати пројекта Број корисника 

Укључени у образовни систем (редовну или специјалну школу)  35 

Успешно прешли у наредни разред  357 

Успешно завршили основну школу 12 

404 
                                                                                             Укупно: 

 

 
Ова компонента пројекта је реализована уз ангажовање 46 стално запослених 

сарадника из организација Црвеног крста у градовима и општинама, 35 сарадника по 
уговору о делу, 53 волонтера и 69 сарадника из партнерских организација.   

У августу месецу, у оквиру подршке породицама из поплављених подручја, 
укупно 100 деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, родитеља и пратилаца из 
организација Црвеног крста Шид, Ћуприја, Аранђеловац, Бајина Башта, Ћићевац, 
Параћин, Краљево и Прокупље боравило је 11 дана на опоравку у апартманима 
невладине организације ''Хуманитарна фамилија''. Поред веома интересантних 
креативних и забавних активности које су свакодневно реализоване, организован је и 
једнодневни излет до манастира Острог.  

У септембру 2015. године организације Црвеног крста у градовима и општинама 
које реализују компоненту Помоћ деци и младим особама са сметњама у развоју и 
инвалидитетом формирале су нове групе.  

 
Табела 6. приказује број корисника од септембра 2015. 

Активности компоненте пројекта 
Број 
корисника 

Активности са децом укљученом у образовни 
систем 

407 

Активности са децом ван образовног система   266 

Активности за младе са сметњама у развоју  17 

                                               Укупан број деце: 690 

Програм за родитеље  448 

                                     Укупан број корисника:  1.138 
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Следећи графикон у процентима приказује структуру деце која похађају 
активности пројекта према сметњама у развоју и инвалидитету:  

 

Развојни поремећаји

9%

Оштећења слуха 2%
Оштећења вида 1%

Моторички 

поремећаји 2%

Синдроми 21%

Тешкоће у менталном 

развоју 60%

Поремећаји говора и 

језика 5%

 
Остале активности Заједничког програма за инклузију  

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године остале активности су се 
реализовале у оквиру 3 пројектне области и у складу са тим ће бити и описане:  

 
1. Изградња капацитета  
Активности у организацијама Црвеног крста у градовима и општинама 

 Црвени крст Врбас се на позив две основне школе укључио у заједничку 
реализацију пројекта са циљем смањења броја деце која напуштају основну школу 
који је подржан од стране УНИЦЕФ-а. Црвени крст Врбас ће пратити успех деце која 
су истовремено укључена и у Заједнички програм за инклузију.  

 Црвени крст Параћин у сарадњи са Угоститељско – туристичком школом започео је 
припремне часове за децу из осетљивих група која завршавају основну школу са 
циљем да им се практично представе занимања која могу да изучавају, усавршавају 
и стекну током даљег школовања у овој средњој школи. 

 Организације Црвеног крста Зајечар, Прокупље, Параћин и Чачак тестирале су 
приступ и инструменте за мапирање деце из руралних сеоских средина. После 
анализе резултата мапирања у току су заједничке активности локалне самоуправе, 
центра за социјални рад, образовних институција, организација цивилног друштва и 
Црвеног крста на дефинисању мера подршке за укључивање деце у образовни 

Активности компоненте пројекта 
Број 
корисника 

Активности са децом укљученом у образовни 
систем 

425 

Активности са децом ван образовног система   256 

Активности за младе са сметњама у 
развоју  

32 

Програм за родитеље 713 
                                             Укупан број деце: 

480 

                                   Укупан број корисника:  1.193 
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систем и подршке породицама. Током 2016. године све остале организације 
Црвеног крста биће укључене у процес мапирања након чега ће се представити 
резултати.   

 
Активности у седишту Црвеног крста Србије 

 Организован је семинар за реализаторе активности са децом у оквиру Заједничког 
програма за инклузију на тему ''Умеће комуникације''. Главна тема семинара била је 
комуникација и разумевање емоција код деце. Група психолога и педагога 
''Психокод'' реализовала је семинар акредитован код Завода за унапређивање 
образовања и васпитања. Учесници семинара оценили су да је за њих било веома 
значајно учешће на семинару, као и да су унапредили своје комуникационе и 
организационе способности потребне за рад са децом из осетљивих група.  

 Заједнички програм за инклузију је током 2015. године био предмет независне 
финансијске ревизије која је дала позитивно мишљење о процедурама у Црвеном 
крсту Србије као и о финансијском руковођењу Заједничког програма за инклузију.  

 Формирана је радна група за унапређење активности и подршке деци која похађају 
основну школу. Радну групу чине стручњаци из области образовања и стручни 
сарадници који реализују програме са децом и младима у организацијама Црвеног 
крста у градовима и општинама, Црвеном крсту Војводине и Црвеном крсту Србије. 
Ова радна група ће развити модел активности који ће пружити додатну подршку 
деци из осетљивих група у образовању и промовисати укључење друге деце из 
локалне заједнице да кроз заједничке активности прилагођење узрасту и потребама 
развијају хуманитарне вредности и вештине.  

 Црвени крст Србије развио је приступ и инструменте за мапирање деце ван 
образовног система из удаљених сеоских средина и изабрао 4 организације које су 
тестирале ове методе. У наредном периоду у овај процес биће укључене и остале 
организације Црвеног крста у оквиру Заједничког програма за инклузију. 

 Организован је семинар за координаторе и сараднике у Заједничком програму за 
инклузију на тему интернет комуникације. Семинар је одржала др Весна Опавски, 
медијски тренер и консултант из области дигиталних комуникација и дизајна. 
Семинару је присутвовало 40 представника организација Црвеног крста из градова 
и општина од којих су више од половине били секретари организација Црвеног 
крста. Као резултат семинара договорено је да се направи електронски водич кроз 
интернет комуникацију са посебним освртом на социјалне мреже. Водич треба да 
допринесе разумевању могућности и предности интернет комуникације, као и 
начинима на који Црвени крст може да врши промоцију активности на социјалним 
мрежама. 

 У овом извештајном периоду реализовано је шест теренских посета организацијама 
Црвеног крста Алексинац, Прокупље, Кула, Врбас, Гаџин Хан и Зајечар.    
 

 
 
 
2.Сарадња на пројекту  
Активности у организацијама Црвеног крста у градовима и општинама 

 Током овог извештајног периода организације Црвеног крста које реализују 
активности Заједничког програма за инклузију приказале су добру сарадњу са 
партнерима на локалном нивоу у циљу боље организације помоћи за најугроженију 
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децу. Сарадња је остварена са педагошким асистентима, ромским координаторима 
и медијаторима, образовним институцијама, предшколским установама и школама, 
локалном самоуправом, здравственим центрима, организацијама цивилног 
друштва, центрима за социјални рад, културним центрима, удружењима особа са 
инвалидитетом, локалним медијима, високошколским установама. 

 Организације Црвеног крста у градовима и општинама које спроводе активности у 
сарадњи са центром за социјални рад континуирано су посећивале најугроженије 
породице и том приликом им уручивале пакете помоћи. 

 Организације Црвеног крста у градовима и општинама које реализују Заједнички 
програм за инклузију унапредиле су међусобну сарадњи и размену искустава и 
примера добре праксе кроз реализацију заједничких активности. 

 
Активности седишта Црвеног крста Србије 

 На позив Асоцијације за промовисање инклузије Србије и Републичког завода за 
социјалну заштиту Републике Србије, Црвени крст Србије помогао је у реализацији 
семинара ''Мотивисање и ангажовање волонтера за рад са особама са 
инвалидитетом''. Представници Црвеног крста Србије представили су Црвени крст 
као пример организације која почива на волонтерима, а кроз активности Заједничког 
програма за инклузију представљени су начини ангажовања, обуке и примери добре 
праксе волонтера у раду са особама са сметњама у развоју и инвалидитетом.  

 
3. Заступање и промоција пројекта  
Активности организација Црвеног крста у градовима и општинама 

 Организације Црвеног крста у градовима и општинама у оквиру Заједничког 
програма за инклузију реализују различите активности промоције програма. 
Организују се изложбе радова деце и позоришне представе са циљем да локалној 
заједници представе могућности и вештине деце у програму.  

 Организације Црвеног крста у Заједничком програму остварују веома добру 
сарадњу са медијима на локалном нивоу. Локална средства информисања редовно 
извештавају о реализацији активности са децом из осетљивих група, а организације 
Црвеног крста промовишу ове активности на социјалним мрежама (Facebook, 
Twitter, Instagram и сл.) 

 Локални медији у Свилајнцу емитовали су новогодишњу емисију у којој су 
учествовала деце из Програма са циљем да јавности прикажу значај образовања 
деце, као и резултате и успешан рад Црвеног крста Свилајнац са децом из 
осетљивих група. 

 Четири организације Црвеног крста Краљево, Бајина Башта, Кањижа и Стари град 
презентовале су активности и радове деце са сметњама у развоју и инвалидитетом 
током обележавања 8. маја Светског дана Црвеног крста који је ове године 
обележен на Калемегдану. 

 
 
 
Активности седишта Црвеног крста Србије 

 Представници Црвеног крста Србије учествовали су у раду на више састанака и 
радних група посвећених раном развоју деце, значају предшколског образовања и 
социјалне инклузије на којима су представљени резултати Заједничког програма за 
инклузију. 
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 Црвени крст Србије био је домаћин четвртог састанка Европске мреже националних 
друштава Црвеног крста/Црвеног полумесеца која спроводе активности и програме 
са ромском популацијом. На састанку су учествовали Еберхард Луедер представник 
Канцеларије Црвеног крста при ЕУ, Борбала Бодолаи представница Међународне 
федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца из канцаларије Зоне у 
Будимпешти и представници шест националних друштава Црвеног крста из 
Шведске, Шпаније, Румуније, Бугарске, Црне Горе и Македоније. Веома велики 
допринос састанку дали су представници Владиних тела Републике Србије из 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Канцеларије за људска и 
мањинска права и Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва као и 
представници Уницефа и Швајцарске агенције за развој и сарадњу чија искуства, 
анализе и примери добре праксе ће допринети да се из различитих аспеката 
сагледају досадашњи напори и резултати у унапређењу програма и активности 
намењених угроженим групама. 

 На позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Уницефа, Црвени 
крст Србије се прикључио кампањи посвећеној укључењу деце из осетљивих група 
у образовни систем (деца из социјално угрожених средина, деца из нехигијенских 
ромских насеља, деца са сметњама у развоју и инвалидитетом и сл.). Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, Асоцијацијом 
педагошких асистената, Црвеним крстом Србије и другим партнерима припремило 
је штампани промотивно-информативни материјал (постере и флајере) за 
родитеље који је  дистрибуиран преко организација Црвеног крста у градовима и 
општинама и преко организације педагошких асистента. Укључивањем све деце у 
припремни предшколски програм подржава се остваривање права детета на 
квалитетно предшколско васпитање и образовање путем стицања разноврсних 
искустава и прилика за игру, учење и учешће у заједничким активностима, лакши 
прелаз детета на следећи ниво образовања и остваривање континуитета у 
васпитно-образовном процесу, а истовремено се утиче на смањење броја деце која 
напуштају школу.  

 Делегација Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ) коју су чинили 
регионални координатор СДЦ програма за Румунију и Бугарску и стручни сарадник у 
седишту СДЦ у Берну посетили су активности Заједничког програма за инклузију 
које реализују Црвени крст Гаџин Хан и Зајечар. Том приликом представљене су 
предшколске активности које се реализују са ромском и осталом социјално 
угроженом децом у Гаџином Хану и активности са ромском децом, децом са 
сметњама у развоју и инвалидитетом и активности програма Промоција хуманих 
вредности у Зајечару. Посебно је истакнута сарадња на локалном нивоу између 
релевантних партнера као и улога Црвеног крста у локалној заједници. 

 
 
 
 
 
 
ПРОГРАМ БРИГЕ О СТАРИЈИМА 
(Правни основ:Закон о Црвеном крсту Србије, члан 9. став 1. став 4. став 7,члан 14. 
став 2.) 
 

Активности су се одвијале и у складу са Стратегијом за смањење 
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сиромаштва у Србији, Националном стратегијом о старењу, Мадридским планом 
акције усвојеним на Министарској конференцији 2001. године, Леонском декларацијом 
усвојеном новембра 2007. године и Бечком декларацијом усвојеном у септембру 2012. 
године. 

 
Програм бриге о старијима је рализован у 54 организације Црвеног крста 

захваљујући ангажовању 1.001 волонтера, финансијској подршци локалне самоуправе 
или преко пројеката. Укупан број корисника у 2015. години износио је 6.200 старијих. 
(Савски Венац, Косјерић, Мерошина,  Смедерево, Крушевац,  Пожаревац, Лапово, 
Топола, Велика Плана, Лозница, Зајечар, Сокобања, Јагодина, Мионица, Параћин, 
Вождовац, Смедеревска Паланка, Неготин, Владимирци, Шабац, Баточина, Владичин 
Хан,  Прокупље, Нови Пазар, Рашка, Ковин, Шид, Вршац, Ада,  Кикиндa, Пландиште, 
Кањижа, Сремска Митровица, Бачки Петровац,  Панчево, Зрењанин, Сента, Нови Сад, 
Нови Бечеј,  Бачка Топола,  Врбас, Чачак, Бољевац, Стари град, Крагујевац,  Пирот, 
Свилајнац,  Вождовац, Палилула,  Аранђеловац, Босилеград, Тутин,Трстеники Рума). 

Црвени крст Србије је у партнерству са oрганизацијом HelpAge International из 
Велике Британије 1. децембра 2013. године започео програм "Унапређење приступа 
људским правима старијих у Републици Србији" који је финансијски подржан од 
стране Европске Уније кроз ИПА пројекат. Пројекат је трајао две године, а састојао се 
из два сегмента. Први сегмент је развијање  концепта група самопомоћи, а други се 
односи на истраживање које се тиче људских права старијих и едукације старијих на 
ову тему. У току реализације пројекта у 24 општине у Србији планирано је 
организовање 50 група самопомоћи са укупно 500 старијих особа. Због интересовања 
старијих особа, и уз финансијску подршку локалних самоуправа организације Црвеног 
крста су успеле да формирају 54 групе које окупљају 572 старије особе (Трстеник, 
Крагујевац, Велика Плана, Параћин, Јагодина, Пожаревац, Смедерево, Пирот, 
Палилула, Неготин, Бољевац, Лозница, Мионица, Владимирци, Савски венац, Ковин, 
Кикинда, Кањижа, Бачка Топола, Рума, Врбас.  

Организација НВО Амити развија групу у Бору, на Старом граду и Врачару групе 
развија организација Хлеб живота, и четири групе развија НВО Викторија из 
Крагујевца. Ове организације су чланице мреже ХуманаС). Циљ ових група је 
мотивисање старијих да буду активни чланови друштва, да помогну себи и  осталим 
члановима и да допринесу развоју заједнице. Ове групе састају се два пута месечно. 
Флексибилност група самопомоћи огледа се у томе што нису ригидне већ омогућавју 
самим старијим особама да из своје перспективе артикулишу проблеме на које 
наилазе у локалној заједници и да понуде могућа решења. Пројекат може да се 
посматра и као платформа за заговарање од стране самих старијих, који на овај начин 
постају активни у локалној заједници заговарајући промене које би довеле до 
повећања квалитета живота старијих особа што представља  активизам и социјално 
укључивање старијих.  

Са старењем долази и до губитка партнера и пријатеља, па групе омогућавају да се 
остваре нова пријатељства. Омогућавају развијање солидарности пре свега међу 
самим старијим особама, али постоји и аспекат међугенерацијске солидарности, јер 
неки  од идентификованих проблема од стране старијих тичу се побољшања квалитета 
живота младих у њиховој локалној заједници. Поред реализације и активности група 
самопомоћи Црвени крст Србије је у партнерству са Повереницом за заштиту 
равноправности (у предходном мандату) Проф. др Невеном Петрушић спровео 
истраживање на тему финансијског злостављања старијих особа и израдио препоруке 
за доносиоце одлука.  
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Почетком године у оквиру пројекта започета је серија едукација намењених 
члановима група самопомоћи на тему људских права старијих. Циљ ових семинара био 
је информисање старијих о правима која могу да остваре, као и мотивисање да 
преузму иницијативу у остваривању права. Едуковано је 661 особа, поред чланова 
група самопомоћи Црвеног крста, едукацијама су присуствовали и млади волонтери. 

Поводом обележавања Светског дана здравља, 7. априла, Црвени крст Србије  се 
и ове године прикључиo глобалној кампањи под називом АДА-"Старење захтева 
деловање" (Age Demands Action). У оквиру акције  старије особе у више од 50 
држава света на 4 континента састале су се са представницима својих влада и 
доносиоцима одлука, а у циљу скретања пажње на глобалну кампању за побољшање 
квалитета живота у старости и боље услове живота за старије. Ове године делегацију 
старијих волонтера и представника Црвеног крста Србије поводом Светског дана 
здравља примиo je др Драган Вуканић, помоћник министра здравља, Сектор за јавно 
здравље и програмску здравствену делатност. 

У партнерству са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе 
Републике Србије и организације HelpAge International из Велике Британије, а оквиру 
пројекта "Унапређење приступа људским правима старијих у Републици Србији" 
Црвени крст Србије организовао је 15. априла 2015 конференцију "Унапређење 
људских права старијих у Републици Србији". Циљ конференције био је подизање 
свести јавности, професионалаца и експерата на тему људских права старијих особа. 
Конференцији је присуствовало 85 представника институција, организација цивилног 
друштва, међународних организација и старије особе чланице група самопомоћи. На 
конференцији су говорили др Кхалед Хасине (Dr. Khaled Hassine) из Канцеларије 
Високог комесара за људска права, Ричард Поули (Richard Powley), Аге УК (Age UK), 
Повереница за заштиту равноправности Проф. др Невена Петрушић, Јасна Плавшић, 
заменица директорке Канцеларије за људска и мањинска права, др Гордана Матковић, 
др Катарина Станић. 

На конференцији је представљена публикација "Увод у старење и људскаправа 
старијих – пилот студија о финансијском злостављању старијих" која се састоји из 
два дела првом делу истакнути су основни аспекти старења и потреба за инклузивним 
политикама, а у другом делу је представљено истраживање о финансијском 
злостављању старијих особа. Ово истраживање има две копоненте. Једна је анализа 
правног оквира који се односи на заштиту права старијих особа док је друга 
експлоративно истраживање које је омогућило стицање прелиминарних сазнања о 
финасијском насиљу и ризику од финасијског насиља у породичном контексту. Неки од 
резултата овог истраживања који могу да укажу на могуће финасијско злостављање су 
да је 40% испитаника дало члановима своје породице овлашћење да располажу 
њиховим приходима, 8% испитаника каже да им неко без њиховог знања узима новац, 
док се 50% иситаника одрекло наследства у корист своје деце. 

Публикација "Увод у старење и људска права старијих – пилот студија о 
финансијском злостављању старијих" је 16. априла представљена и у београдском 
Медија центру. 

Дан борбе против насиља над старијима први пут је у свету обележен 15. јуна 
2006. године, а иницијатор његовог обележавања била је Међународна мрежа за 
превенцију насиља над старијима (ИНПЕА). У Србији је први пут овај датум обележен 
15. јуна 2007. године на иницијативу Црвеног крста Србије. Од тада се сваке године 
овај датум обележава уз уску сарадњу јавног и цивилног сектора.  

Уједињене нације су на заседању Генералне скупштине 19. децембру 2011. године, 
резолуцијом 66/127 званично препознале  злостављање старијих као јавно - 
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здравствени и социјални проблем који угрожава здравље старијих и крши њихова 
људска права. Као проблем који захтева реаговање међународне заједнице, одлучено 
је да се 15. јуни уврсти у календар Уједињених нација као Дан борбе против насиља 
над старијима. Ове године поводом 15. јуна у Црвеном крсту Србије, а у сарадњи са 
Повереницом за заштиту равноправности Бранкицом Јанковић организована је 
конференција  "Како смањити дискриминацију и насиље над старијим особама у 
Републици Србији". Конференција је била посвећена сензибилизацији јавности на 
тему насиља над старијима. Познато је да је једна од три особе широм света доживела 
неки облик злостављања и из тог разлога важно је да се учине додатни напори како би 
се посебне групе унутар популације боље заштитиле од специфичних облика насиља – 
у овом случају како би се зауставило насиље над старијим особама. Циљ 
конференције је да се са једне стране идентификују основни проблеми који постоје 
у систему заштите старијих од дискриминације и насиља, а да се са друге дају 
препоруке како те проблеме што ефикасније решити, полазећи од приступа 
заснованог на правима. 

 На конференцији су приказани резултати консултација које је спровела Глобална 
Алијанса за људска права старијих на тему дискриминације на основу година у којима 
је учествовало 2000 старијих особа из 50 држава света. Циљ ових консултација био је 
да се глас старијих особа чује. У Србији је истраживање спровео Црвени крст Србије у 
Крагујевцу и Пироту. Резултати су показали да 74% старијих особа истиче негативне 
последице дискриминације у свакодневном животу истичући пре свега негативне 
емоционалне последице, а 64% испитаника сматра да су им нека људска права 
ускраћена управо због година. На конференцији је присуствовало 77 учесника. 

У оквиру глобалне кампање АДА - "Старење захтева деловање", а која је 
посвећена обележавању 15. јуна, Међународног дана борбе против насиља над 
старијима, старије особе и представници Црвеног крста Србије су се 15. јула састали 
са  првим потпредседником Владе и министром спољних послова Републике Србије 
Ивицом Дачићем. Овај састанак представља наставак дијалога који је започео прошле 
године и ове године акценат кампање је подршка у раду Отворене радне групе за 
старење при седишту Уједињених нација у Њујорку.  Молба упућена министру спољних 
послова је да представници Мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама 
присуствују састанку Отворене радне групе. Представник Мисије Републике Србије у 
Уједињеним нацијама у Њујорку присуствовао је састанку. 

Као део обележавања 1. октобра Међународног дана старијих особа Црвени крст 
Србије као партнер организација HelpAge International укључио се у глобалну кампању 
АДА-"Старење захтева деловање". Ова кампања се истовремено дешава у 60 
држава широм света на четири континента. Ове године je делегацију Црвеног крста и 
старијих чланова мреже ХуманаС примио министар за рад запошљавање, борачка и 
социјална питања Александар Вулин.  

Током разговора са министром Вулином закључено је да је квалитет живота и 
добробит старијих у Републици Србији врло важан за читаво друштво. Теме о којима је 
разговарано су Национална стратегија о старењу, сиромаштво старијих, запошљавање 
старијих радника, дискриминација и насиље над старијима, усамљеност, смештај 
старијих у институције. Врло важан део био је и активизам и потенцијал самих 
старијих. Министар је истакао важност сарадње са организацијама цивилног друштва у 
регулисању рада приватних домова за старије и неопходности њиховог лиценцирања у 
складу са прописаним стандардима, и да је недопустиво смештање старијих у 
нелиценциране домове и обавеза је друштва да то предупреди. Све организације 
Црвеног крста у градовима и општинама обележавају овај датум уз активно 
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укључивање старијих и свих актера у локалној заједници. 
У организацији Канцеларије повереника за заштиту равноправности и Одбора за 

људска и мањинска права и родну равноправност 26. октобра 2015. године у Народној 
скупштини Републике Србије одржано је јавно слушање "Старење - године живота: од 
привилегије до дискриминације". Представник Црвеног крста Србије као панелиста је 
на јавном слушању представио Глобални индекс старења.  

На позив министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања Александра 
Вулина, Црвени крст Србије је 26. октобра на штанду Министарства, а у оквиру 
Међународног сајма књига учествовао на округлом столу "Насиље над старијим 
особама". На окриглом столу представљена су досадашња истраживања која је 
Црвени крст Србије спровео од 2009. године и истакнуте су препоруке како да се 
смањи насиље и помогне жртвама. 

Црвени крст Србије учествовао је на другом Сајму за треће доба 55+ који се одржао 
25. и 26. маја 2015. године на Београдском сајму. Током трајања Сајма приказан је рад 
Црвеног крста Србије на пољу заштите и пружања услуга старијим особама, као и 
промоција активног старења кроз волонтеризам старијих суграђана. Поред овога 
промовисана је и међугенерацијска солидарност, јер су на штанду Црвеног крста 
Србије и мреже ХуманаС били заједно старији и млади волонтери. На Сајму се 
представило више од 70 излагача, представници државних и градских институција, 
удружења, медицинских установа, домаће и стране компаније које пружају услуге 
старијима и промовишу активно старење. 

Радни викенд на селу је традиционална акција коју је организовало 30 организација 
Црвеног крста. Ова активност омогућава да се кроз партнерске односе Црвеног крста, 
локалне самоуправе, Дома здравља, Центра за социјални рад, полиције, Апотекарске 
установе, Ветеринарске установе омогући да услуге постану доступне и старијима на 
селу. 

Завршна конференција у оквиру пројекта ’’Унапређење приступа људских права 
старијих у Републици Србији’’ одржана је 9. и 10. новембра у Црвеном крсту Србије. 
На конференцији су учествовали Кјара Фабрицио (Chiara Fabrizio) представница 
организације HelpAge International, Бриџит Пенхејл (Bridget Penhale) са Униврезитета 
Ист Англиа (University of East Anglia), Клод Кан (Clode Chan) Консултант за људска 
права у канцеларији Уједињених нација у Србији и Вахида Хузејровић из НВО 
Словенска Филантропија, Словенија. На конференцији су приказани достигнути 
циљеви пројекта. По пројекту је планирано развијање 50 група са 500 чланова, на крају 
пројекта Црвени крст Србије је реализовао 54 групе самопомоћи са 572 старије особе. 
Планирано је да се едукује 500 старијих особа едуковано је 661 особа на тему људских 
права старијих. Локално чланови група самопомоћи помогли су у остварењу права из 
области здравствене заштите 977 старијој особи, а 221 старија особа добила је помоћ 
из области социјалне заштите, а 87 старија особа добила је асистенцију и помоћ 
приликом остварења права из области инвалидског и пензионог осигурања.  

У оквиру пројекта ’’Унапређење приступа људских права старијих у Републици 
Србији’’ набављено је 40 мерача крвог притиска за групе самопомоћи, који ће им 
омогућити да у оквиру састанака реализују и здравствено-превентивне активности. 
Штампани су и водичи за права старијих у оквиру постојећег нормативног оквира 
Републике Србије, 65.000 лифлета који садрже кратак преглед права из здравствене, 
социјалне и инвалидско-пензионе заштите. Ови лифлети ће омогућити информисање 
старијих о услугама, сервисима и врстама помоћи на које имају права. 

У сарадњи са Повереницом за заштиту равноправности Бранкицом Јанковић, а уз 
подршку Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA) израђена је публикација 
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"Добро чувана породична тајна-злостављање старијих особа". Публикација 
представља резултате истраживања на тему злостављања старијих особа, које је 
спроведено путем телефонске анкете у августу и септембру месецу 2015. године. У 
истраживању је учествовало 800 изабраних по приципу случајног узорка, старијих од 
65 година. Подаци показују да је 19,8% старијих доживело неки облик злостављања, а 
у последњих годину дана 11% испитаних је имало искуство злостављања. 

У оквиру израде "Минимума стандарда за програме помоћи старијима" 
Међународне федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца представници Црвеног 
крста Србије су као експерти и део тима који је учествовао у изради учествовали на 
Завршном састанку у Бечу, Аустрија 22. и 23. октобра 2015. године. Представник 
Црвеног крста Србије представио приручник Међународне федерације присутним 
учесницима. 
 
ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА 
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 13, 14, 15. и 16. Закона).  
 

Област рада Подмладак и омладина Црвеног крста Србије има за циљ да 
уграђивањем принципа хуманости и модела понашања који из њега произилазе у 
систем вредности код деце и младих у процесу одрастања обезбеди довољне 
волонтерске ресурсе Црвеног крста Србије за адекватан одговор на потребе грађана 
који су угрожени социјалним, здравственим и економским чиниоцима. 

Специфични циљеви програма су: 
1.) Повећати толеранцију међу децом и младима у Србији унапређивањем вештина 

комуникације и решавања сукоба мирним путем и подстицањем уважавања 
културолошких и етничких разлика кроз развој позитивног васпитног окружења 
заснованог на хуманитарним вредностима; 

2.) Обезбедити довољан број компетентних младих волонтера за потребе Црвеног 
крста у Србији, како би се реализацијом програма, пројеката и подухвата 
Црвеног крста одговорило на потребе грађана који су угрожени социјалним, 
здравственим и економским чиниоцима; 

3.) Обезбедити непрекидно подмлађивање волонтерских ресурса и омасовљавање 
чланства Црвеног крста у Србији, како би се обезбедио континуитет у раду и 
мобилисање волонтерских ресурса у ситуацијама које захтевају интензивно 
ангажовање организације. 

 Преглед података о реализованим активностима младих Црвеног крста током 2015. 
године доставило је 107 организација Црвеног крста у градовима и општинама. 
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(1) Алексинац, (2) Апатин, (3) Аранђеловац, (4) Ариље, 
(5) Бабушница, (6) Бач, (7) Бачка Паланка, (8) Барајево, 
(9) Баточина, (10) Беочин, (11) Богатић, (12) Бољевац, 
(13) Бор, (14) Босилеград, (15) Ћићевац, (16) 
Деспотовац, (17) Гаџин Хан, (18) Гњилане, (19) 
Голубац, (20) Грачаница, (21) Инђија, (22) Ириг, (23) 
Ивањица, (24) Јагодина, (25) Кањижа, (26) Кикинда, (27) 
Кладово, (28) Клина, (29) Кнић, (30) Књажевац, (31) 
Коцељева, (32) Косјерић, (33) Косово Поље, (34) 
Косовска Каменица, (35) Ковачица, (36) Ковин, (37) 
Крагујевац, (38) Краљево, (39) Крупањ, (40) Крушевац, 
(41) Кучево, (42) Кула, (43) Лајковац, (44) Лепосавић, 
(45) Липљан, (46) Љиг, (47) Лозница, (48) Лучани, (49) 
Мали Иђош, (50) Медвеђа, (51) Мерошина, (52) 
Мионица, (53) Младеновац, (54) Неготин, (55) Нова 
Црња, (56) Нова Варош, (57) Нови Бечеј, (58) Нови 
Београд, (59) Нови Сад, (60) Нови Пазар, (61) Обилић, 
(62) Обреновац, (63) Оџаци, (64) Ораховац, (65) 
Осечина, (66) Палилула, (67) Панчево, (68) Пећ, (69) 
Пландиште, (70) Пожаревац, (71) Пожега, (72) 
Прокупље, (73) Рашка, (74) Рума, (75) Савски венац, 
(76) Сента, (77) Сјеница, (78) Смедерево, (79) Сомбор, 
(80) Сремска Митровица, (81) Стари град, (82) 
Суботица, (83) Сурчин, (84) Сурдулица, (85) Свилајнац, 
(86) Шабац, (87) Трговиште, (88) Уб, (89) Ужице, (90) 
Ваљево, (91) Варварин, (92) Велика Плана, (93) Велико 
Градиште, (94) Владичин Хан, (95) Владимирци, (96) 
Власотинце, (97) Вождовац, (98) Врање, (99) Врбас, 
(100) Вршац, (101) Зајечар, (102) Земун, (103) 
Зрењанин, (104) Зубин Поток, (105) Звездара, (106) 
Житиште, (107) Житорађа 

 

Организације Црвеног крста у градовима и општинама које су доставиле  
Преглед података о реализованим активностима младих Црвеног крста током 2015. године 

 

 Према подацима који су добијени анализом прегледа, 11.544 младих волонтера 
Црвеног крста реализовало је бројне активности у оквиру свих десет области рада 
Црвеног крста у Србији током 2015. године, а 2.720 младих особа почело је да 
волонтира у Црвеном крсту по први пут. У Србији функционише 33 омладинских 
теренских јединица и 18 клубова младих, а број младих који су изабрани у управне 
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структуре организација Црвеног крста у градовима и општинама износи 823 (266 
чланова скупштине, 46 чланова управних одбора и 511 чланова комисија). 

 
Програм "Промоција хуманих вредности" 

 Програм Промоција хуманих вредности реализовало је 26 организација Црвеног 
крста у оквиру Заједничког програма за инклузију. Укључујући два циклуса у 
школама који одговарају школској 2014/2015. и 2015/2016. години, програм је током 
2015. године обухватио укупно 5.733 ученика, од чега 529 деце припадају 
маргинализованим групама. Програм је реализован у сарадњи са 91 основном 
школом. У овом периоду, 464 волонтера Црвеног крста реализовало је 3.542 
радионице за ученике и бројне додатне едукативне садржаје и активности уз 
подршку 209 просветних радника. 

 Од укупно 72 организације Црвеног крста у градовима и општинама које су 
реализовале програм "Промоција хуманих вредности" од средстава остварених 
доплатном маркицом у недељи Црвеног крста у периоду 2008 – 2013. године, 60 
организација је наставило да реализује програм и у 2015. години, и то 13 
организација као део "Заједничког програма за инклузију", а 47 организација 
искључиво из сопствених средстава и локалних донација обухватајући више од 
10.000 ученика годишње. 

 Црвени крст Србије добио је акредитацију Завода за унапређивање образовања и 
васпитања за програм "Бити хуман је лако, када знаш како – промоција хуманих 
вредности за децу предшколског и ниже школског узраста" за школску 2014/2015. и 
2015/2016. годину. Програм спроводи Црвени крст Војводине. Током школске 
2014/2015. године реализоване су три обуке за 70 учесника – васпитача, наставника 
разредне наставе и сараднике стручних служби просветних установа. Учесници су 
реализовали укупно 113 радионица из програма за 700 деце узраста 5 – 8 година у 
Новој Црњи, Панчеву и Пландишту, а око 1.000 родитеља је упознато са циљевима 
и садржајем програма. 

 У одмаралишту Црвеног крста Србије "Криста Ђорђевић" у Баошићима боравило је 
укупно 87 ученика који су у току школске 2014/15 године похађали програм 
"Промоција хуманих вредности". Десетодневни боравак у одмаралишту организован 
је у две групе у пратњи осам васпитача за ученике из организација Црвеног крста: 
Чукарица, Ћићевац, Горњи Милановац, Ивањица, Ковин, Крагујевац, Краљево, 
Мионица, Младеновац, Нови Сад, Параћин, Пожега, Раковица, Рума, Сомбор, 
Стари град, Свилајнац, Трстеник, Ужице, Власотинце, Вождовац, Врбас и 
Зрењанин. 

 Координативни састанак са секретарима и координаторима програма "Промоција 
хуманих вредности" одржан је 22. јула 2015. године. Састанку је присуствовало 65 
учесника из 25 организација Црвеног крста. На састанку је договорено да (1) број 
обухваћених корисника треба да буде у распону од 50 до 75 у зависности од 
карактеристика средине и капацитета организација, а потребно је реализовати по 
три радионице из сваког од седам модула, (2) организације обухвате што је могуће 
више деце из маргинализованих група у следећем циклусу реализације, (3) постоји 
потреба да се у програм укључе ученици школа које се налазе у руралним 
срединама, (4) постоји потреба да се изврши оптимизација програмских формата за 
вођење евиденција и извештавање. 

 Одржана су два семинара за 60 нових едукатора за програм "Промоција хуманих 
вредности" на Златибору у периоду 24 – 30. август 2015. године. Семинаре су 
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водили искусни едукатори Црвеног крста Младеновац, Нови Сад, Стари град, 
Шабац, Ужице и Врбас. Едукацијом је обухваћено 25 организација Црвеног крста: 
Чукарица, Ћићевац, Горњи Милановац, Ивањица, Ковин, Крагујевац, Краљево, 
Мионица, Младеновац, Неготин, Нови Сад, Параћин, Пожега, Раковица, Рума, 
Сомбор, Стари град, Свилајнац, Шабац, Трстеник, Ужице, Власотинце, Вождовац, 
Врбас и Зрењанин. 

 Организације Црвеног крста у градовима и општинама реализовале су 31 локалну 
обуку за укупно 285 младих волонтера и просветних радника. 

 Међународни дан толеранције (16. новембар) обележило је 33 организација 
Црвеног крста у градовима и општинама. Различите активности које су реализоване 
садржајно су обухватиле постављање промотивних пунктова на прометним 
локацијама, тематске радионице за ученике основних школа и јавно извођење 
радионица. Процењује се да је овим активностима непосредно обухваћено 6.589 
грађана. 

 
Летња школа подмлатка Црвеног крста 

 Летња школа подмлатка Црвеног крста представља саставни део опоравка деце у 
одмаралиштима Црвеног крста. Концепт летње школе ове године обухватио је 
едукативни програм за децу који укључује релевантне теме из следећих области 
рада Црвеног крста: Ширење знања о вредностима које промовише и заступа 
Црвени крст, Указивање прве помоћи, Реалистички приказ повреда, стања и 
обољења, Промоција хуманих вредности – смањивање насиља међу децом и 
младима, Превенција трговине људима, и Промоција здравијих животних стилова. 
Поред тога, млади волонтери Црвеног крста организовали су и програм радионица 
за децу из области ликовног, музичког и драмског стваралаштва, затим фолклора, 
новинарства, енглеског језика, компјутера и других области које одговарају 
интересовањима деце. Летња школа укључује и вечерњи забавни програм у коме 
деца учествују и имају прилику да пред вршњацима прикажу своје вештине и 
таленте.  

 Летња школа подмлатка организована је у одмаралишту Црвеног крста Србије 
"Криста Ђорђевић" у Баошићима у периоду 18. јун – 29. август 2015. године у осам 
десетодневних смена. Летњу школу подмлатка реализовало је укупно 56 младих 
волонтера из 23 организације Црвеног крста: Ћићевац, Горњи Милановац, 
Ивањица, Кикинда, Косово Поље, Ковин, Краљево, Мионица, Младеновац, Неготин, 
Нови Сад, Параћин, Пожега, Прокупље, Рума, Савски венац, Сомбор, Стари град, 
Шабац, Штрпце, Власотинце, Врбас и Зубин Поток). 

 Осим у Баошићима, ове године је Летња школа подмлатка организована и за децу 
из подручја која су била угрожена поплавама током опоравка у одмаралиштима 
Црвеног крста у Србији у Гају Дивљана, Митровом пољу и Вршачком брегу, и у 
одмаралишту Црвеног крста Црне Горе "Дом солидарности" у Сутомору. Летњу 
школу подмлатка за децу из подручја која су била угрожена поплавама реализовало 
је укупно 52 младих волонтера из 23 организације Црвеног крста у градовима и 
општинама. 

 У одмаралишту Црвеног крста Црне Горе "Дом Солидарности" у Сутомору Летња 
школа подмлатка организована је за укупно 138 деце која су била угрожена 
поплавама у две шестодневне смене. Летњу школу подмлатка реализовало је 
укупно 14 младих волонтера из шест организација Црвеног крста: Ћићевац, Горњи 
Милановац, Ковин, Крагујевац, Краљево и Шабац. 
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 У одмаралишту Црвеног крста Ниш у Гају Дивљана код Беле Паланке Летња школа 
подмлатка организована је за укупно 254 деце која су била угрожена поплавама у 
пет седмодневних смена. Летњу школу подмлатка реализовало је укупно 16 младих 
волонтера из шест организација Црвеног крста: Баточина, Горњи Милановац, 
Ковин, Мионица, Смедерево и Звездара. 

 У одмаралишту Црвеног крста Александровац у Митровом пољу Летња школа 
подмлатка организована је за укупно 298 деце која су била угрожена поплавама у 
четири седмодневне смене. Летњу школу подмлатка реализовало је укупно 16 
младих волонтера из седам организација Црвеног крста: Ћићевац, Крагујевац, 
Краљево, Мионица, Параћин, Шабац и Ужице. 

 У одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу Летња школа подмлатка 
организована је за укупно 85 деце која су била угрожена поплавама у једној 
седмодневној смени. Летњу школу подмлатка реализовало је шест младих 
волонтера из три организације Црвеног крста: Рума, Сремска Митровица и Шид. 

 Организације Црвеног крста у градовима и општинама реализовале су укупно 88 
летњих школа подмлатка којима је обухваћено 3.335 деце. Летњу школу подмлатка 
организовало је 30 организација. 

 
 
Безбедност деце у саобраћају 

 У септембру месецу организације Црвеног крста у градовима и општинама 
реализовале су акцију Безбедност деце у саобраћају.  

 У оквиру припремних активности, током августа месеца организацијама Црвеног 
крста достављено је укупно 53.084 комада промотивног материјала – лифлета са 
порукама које се односе на правилно учествовање у саобраћају и распоредом 
часова за ученике нижих разреда основне школе. Материјал је требовало 105 
организација Црвеног крста. Допуњена је форма извештаја о акцији на основу 
захтева чланова Комисије за подмладак и омладну. 

 Активностима је непосредно обухваћено укупно 28.746 деце и младих, а у оквиру 
акције спроведене су следеће активности у сарадњи са просветним установама, 
полицијским станицама и другим партнерима: 

o Предавања и радионице за децу у предшколским установама, за ученике 
основних школа (углавном првог и другог разреда), и за ученике средњих 
школа који у скорије време треба да полажу возачки испит реализовало је 53 
организација Црвеног крста. Укупно је обухваћено 18.693 деце у 305 
просветних установа; 

o Дочек ученика и организовани прелазак улице на пешачком прелазу у 
непосредној близини просветних установа реализовало је 13 организација 
Црвеног крста чиме је обухваћено 4.037 деце; 

o Симулација повреда које могу настати као последица неправилног 
учествовања у саобраћају и приказ вештине указивања прве помоћи 
реализовало је осам организација Црвеног крста и обухватило 2.323 особа; 

o Промоција у медијима обухватила је 14 објава у новинама, 51 објаву у радио 
емисијама и 43 објаве у телевизијским емисијама, као и објаве на интернет 
порталима и друштвеним мрежама, чиме су додатно пласиране одговарајуће 
поруке грађанима; 

o Остале активности, које су реализоване у појединим организацијама Црвеног 
крста, обухватиле су тематске представе у школама, рад са децом у оквиру 



 69 

"Заједничког програма за инклузију", постављање промотивних пунктова у 
оквиру градских манифестација, ликовни и литерални конкурс, квиз знања, 
емитовање едукативног видео материјала за време одмора у школама, као и 
дистрибуцију промотивног материјала на прометним местима. Овим 
активностима додатно је обухваћено је 7.312 особа. 

 За реализацију акције "Безбедност деце у саобраћају", организације Црвеног крста 
у градовима и општинама ангажовале су 432 волонтера Црвеног крста, од чега 272 
младих волонтера. 

 Нумерички подаци сачињени су на основу извештаја о реализацији које је 
доставило укупно 60 организација Црвеног крста у градовима и општинама.  

 
Трка "За срећније детињство" 

 У октобру месецу организације Црвеног крста у градовима и општинама 
реализовале су акцију Трка "За срећније детињство". На основу предлога Комисије 
за подмладак и омладину, Управни одбор Црвеног крста Србије донео је одлуку на 
седници одржаној 5. јуна 2015. године да датум организовања акције буде 3. 
октобар 2015. године, а да вредност учесничког броја износи 50 динара.  

 У оквиру припремних активности, организације Црвеног крста требовале су укупно 
92.400 стартних бројева и 1.155 промотивних плаката, који су достављени у току 
септембра месеца. Стартне бројеве требовало је 92 организације Црвеног крста, а 
потенцијални приход организација Црвеног крста у градовима и општинама од 
продаје стартних бројева износи 4.557.907,20 динара. Допуњена је форма 
извештаја о акцији на основу захтева чланова Комисије за подмладак и омладну. 

 Активностима је непосредно обухваћено укупно 44.867 деце и младих, а трка је 
реализована у сарадњи са 135 просветних установа. За реализацију трке "За 
срећније детињство", организације Црвеног крста у градовима и општинама 
ангажовале су 869 волонтера Црвеног крста, од чега 600 младих волонтера. 

 Промоција у медијима обухватила је 23 објаве у новинама, 63 објаве у радио 
емисијама и 68 објава у телевизијским емисијама, као и објаве на интернет 
порталима и друштвеним мрежама, чиме су пласиране одговарајуће поруке 
грађанима. 

 Нумерички подаци сачињени су на основу извештаја о реализацији које је 
доставило укупно 55 организација Црвеног крста у градовима и општинама.  

 
Тематски састанци младих Црвеног крста 

 Црвени крст Војводине иницирао је серију тематских састанака младих волонтера 
са циљем размене искуства и преноса знања у областима рада које реализују 
млади волонтери. Организација осам састанака, којима је присуствовало више од 
100 волонтера из 30 организација Црвеног крста са територије Војводине, поверена 
је организацијама Црвеног крста, а радни оквир обухватио је следеће теме: 

o Акције "Безбедност деце у саобраћају" и трка "За срећније детињство" 
(Црвени крст Кикинда); 

o Превенција трговине људима (Црвени крст Ковин); 
o Прва помоћ (Црвени крст Нови Сад); 
o Институционално организовање младих волонтера у Црвеном крсту (Црвени 

крст Панчево); 
o Дифузија и међународно хуманитарно право (Црвени крст Рума); 
o Превенција употребе психоактивних супстанци (Црвени крст Сомбор); 
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o Припрема за несреће и деловање у несрећама (Црвени крст Суботица); и 
o Превенција ХИВ/АИДС, полно преносивих инфекција и очување 

репродуктивног здравља младих (Црвени крст Зрењанин). 
 
 
Квизови подмлатка Црвеног крста 

 Према подацима који су добијени анализом прегледа података о реализованим 
активностима младих Црвеног крста током 2015. године, квизове подмлатка 
реализовало је 87 организација Црвеног крста у градовима и општинама. Укупно је 
обухваћено 10.127 ученика из 547 основних и средњих школа. 

 Квиз "Шта знаш о Црвеном крсту?" реализовало је 39 организација Црвеног крста у 
градовима и општинама, а укупно је обухваћено 4.546 ученика из 182 основне 
школе.  

 Квиз " Шта знаш о здрављу?" реализовало је 30 организација Црвеног крста у 
градовима и општинама, а укупно је обухваћено 1.708 ученика из 158 основних и 
средњих школа. 

 Квиз подмлатка који садржајно обухвата елементе дифузије и промоције здравијих 
животних стилова реализовало је 33 организација Црвеног крста у градовима и 
општинама, а укупно је обухваћено 3.873 ученика из 207 основних и средњих 
школа. 

 Црвени крст Војводине реализовао је Покрајнску смотру знања "Шта знаш о 
здрављу?" за 54 учесника – победника градских и општинских такмичења која су 
претходно спроведена у 35 организација Црвеног крста у градовима и општинама 
на територији Војводине, а целокупну смотру знања емитовала је Радио-телевизија 
Војводине. 

 Црвени крст Београда реализовао је квиз "Шта знаш о Црвеном крсту?" за 75 
учесника – победника општинских такмичења која су претходно спроведена у 17 
организација Црвеног крста на територији Београда. 

 
Дечја недеља 

 Активности поводом Дечје недеље реализовало је 70 организација Црвеног крста у 
градовима и општинама. Различите активности Црвеног крста које су реализоване 
као саставни део градских манифестација садржајно су обухватиле (1) организацију 
традиционалних акција Црвеног крста као што су трка "За срећније детињство", 
"Друг другу" и "Солидарност на делу" које су реализоване у 40 градова и општина, 
(2) представљање активности Црвеног крста за децу као што су показне вежбе из 
указивања прве помоћи и извођење радионица из тематских области рада Црвеног 
крста у 32 града и општина, (3) организацију пријема за децу у Црвеном крсту, (4) 
организоване посете деци која су привремено смештена у институцијама и (5) 
учествовање деце из програма и пројеката Црвеног крста у јавним догађајима. 
Процена је да је овим активностима непосредно обухваћено 50.311 деце и младих. 

 
Светски АИДС дан 

 Према подацима Института за јавно здравље Србије, од почетка епидемије 1985. 
године, па закључно са 20. новембром 2015. године, у Републици Србији 
регистровано је 3.263 особе које су инфициране ХИВ-ом, од којих је 1.777 особа 
оболело, а 1.085 умрло од АИДС-а. Највећи број новодијагностикованих особа је 
узраста 20 – 49 година (87% у 2014. години), а регистрован је пораст удела младих 
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особа узраста 15 – 29 година (34% током 2014. у односу на 22% током 2002. 
године). Доминантан је пренос вируса сексуалним путем (88%). Према званично 
доступним подацима, у Србији има 2.076 особа које живе са ХИВ-ом, а процењује се 
да још око 1.100 особа не зна да је инфицирано. 

 Светски АИДС дан (1. децембар) окупља људе широм света са циљем унапређења 
свести у вези ХИВ пандемије, а 2015. године кампања у Републици Србији је 
реализована под слоганом "Убрзано до краја АИДС епидемије". 

 Светски АИДС дан обележило је 101 организација Црвеног крста у градовима и 
општинама у сарадњи са здравственим и просветним институцијама, невладиним 
организацијама и другим партнерима. Реализоване активности садржајно су 
обухватиле (1) едукацију претежно ученика и студената, у форми вршњачке 
едукације и предавања, у 78 градова и општина, (2) информисање грађана 
постављањем промотивних пунктова на прометним локацијама и промоцијом у 
медијима (новине, радио и телевизија, као и објаве на интернет порталима и 
друштвеним мрежама) у 58 градова и општина и (3) организовање забавних 
садржаја за младе са информативно-едукативном компонентом (тематске журке, 
квиз, спортска такмичења, уметнички конкурси, тематске представе) у 9 градова и 
општина. Активностима је непосредно обухваћено 73.939 особа, а дистрибуирано је 
48.481 комад разноврсног промотивног материјала. 

 
Светски дан волонтера 

 Активности за младе волонтере поводом Светског дана волонтера (5. децембар) 
реализовало је 73 организација Црвеног крста у градовима и општинама. 
Реализоване активности садржајно су обухватиле (1) активности намењене 
волонтерима Црвеног крста, као што су свечани пријем за волонтере у Црвеном 
крсту, тематски скупови и забавни садржаји за волонтере у 40 градова и општина, и 
(2) активности намењене грађанима као што су постављање промотивних пунктова 
на прометним локацијама, демонстрације волонтерског ангажовања и едукацију о 
значају волонтерског рада у 30 градова и општина. Активностима које су намењене 
волонтерима Црвеног крста обухваћено је 2.278 младих волонтера, а промотивним 
активностима непосредно је обухваћено 42.874 особа. 

 Промоција у медијима обухватила је објаве у новинама, гостовања у радио и 
телевизијским емисијама, као и објаве на интернет порталима и друштвеним 
мрежама, чиме су пласиране одговарајуће поруке грађанима.  

 
Међународна сарадња младих Црвеног крста 

 Укупно 13 младих волонтера Црвеног крста у Србији учествовало је на различитим 
међународним догађајима који су од значаја за унапређивање међународне 
сарадње младих волонтера. Селекцију организација које су определиле волонтере 
за учешће на међународним догађајима извршила је Комисија за подмладак и 
омладину Црвеног крста Србије. 

 Два млада волонтера Црвеног крста у Србији из Горњег Милановца и Ужица 
учествовала су на Састанку младих националних друштава Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца Медитерана, а потом и на 12. Конференцији националних 
друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца Медитерана у Сан Марину које је 
организовала Канцеларија за сарадњу националних друштава Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца Медитерана у периоду 23 -25. мај 2015. године. Главна тема 
састанка младих била је Промовисање културе ненасиља и мира. 
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 Два млада волонтера Црвеног крста у Србији из спасилачке службе Црвеног крста 
Војводине и Ужица учествовала су на међународном омладинском кампу који је 
организовао Црвени крст Републике Српске на локалитету Бијењине у Амајлијама у 
периоду 1 – 10. јул 2015. године. Програм обуке обухватио је следеће изборне 
области: Спасилаштво на води, Прва помоћ, Реалистички приказ повреда, стања и 
обољења, Дифузија, Борба против трговине људима, и Репродуктивно здравље и 
болести зависности.  

 Два млада волонтера Црвеног крста у Србији из Ћићевца и Ивањице учествовала 
су на међународном омладинском кампу "Буди посебан" који је организовао Црвени 
крст Аустрије у Лангелоису у периоду 13 – 27. јул 2015. године. Програм кампа био 
је усмерен на превазилажење предрасуда и ограничења у комуникацији, као и на 
успостављање сарадње. 

 Два млада волонтера Црвеног крста у Србији из Краљева и Старог града 
учествовала су на међународном омладинском кампу "Искуство Финског Црвеног 
крста ("FiRE") који је организовао Црвени крст Финске у Хаменлину (Ево) у периоду 
2 – 7. август 2015. године. Програм кампа обухватио је представљање 
културолошких особености Финске и рада Црвеног крста, а био је посвећен 
обележавању педесетогодишњице усвајања Основних принципа Међународног 
покрета Црвеног крста. 

 Два млада волонтера Црвеног крста у Србији из Крагујевца и Суботице учествовала 
су на међународном омладинском кампу "Атлантис 11" који је организовао Центар 
за медитеранску сарадњу у Португалији у Гимаралису у периоду 3 – 10. август 2015. 
године. Главна тема програма била је Волонтирање младих – изазови и могућности. 
Један од наших представника била је реализатор програма кампа. 

 Два млада волонтера Црвеног крста у Србији из Младеновца и Сомбора 
учествовала су на Академији за волонтере коју је организовао Црвени крст Бугарске 
у Варни у периоду 2 – 9. септембар 2015. године. Програм Академије био је 
посвећен педесетогодишњици усвајања Основних принципа Међународног покрета 
Црвеног крста. 

 Један млади волонтер Црвеног крста у Србији из Зрењанина учествовао је на 
семинару Промоција мира и културе ненасиља који је организовао Центар за 
сарадњу на Медитерану у Барселони у периоду 23 – 25. новембар 2015. године. 

 
Рад комисије за подмладак и омладину 

 Током 2015. године организована је прва седница Комисије за подмладак и 
омладину у новом сазиву 8. јуна 2015. године. Чланови комисије упознати су са 
оствареним резултатима рада у претходне четири године, а нарочита пажња 
посвећена је процесу израде стратегије младих Црвеног крста Србије. 

 
ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА  
(Правни основ: на основу чл.6, чл. 7. ( тачка 1. и 3.), чл. 9.( тачка 3. и 5. ), чл.13. и 
чл.14. Закона о Црвеном крсту Србије спроводи се програм припрема за деловање у 
несрећама и за одговор на несреће,  на основу чланова 8,18, 39, 59, 68, 69, 90, 111, 
113,118 и 123. Закона о ванредним ситуацијама, као и  на основу преузетих 
међународних обавеза) 
 
Припреме за деловање у несрећама и  ублажавање последица несреће изазваних 
природним и људским фактором, по највишим међународним стандардима Црвени 
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крст Србије спроводи у вези са стратегијама  и глобалним програмом Међународног 
Црвеног крста, као и са приоритетима Владе Рeпублике Србије, усвојеним 
стратегијама и средњорочним циљевима, нарочито са Националном стратегијом за 
смањивање ризика од катастрофа и заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. 
 

Црвени крст Србије је у 2015. години, у оквиру одговора на несреће 
интервенисао у двадесетједном граду и општини и пружио је помоћ за 15.338 породица 
односно око 46.000 лица. Период су обелижиле бујичне поплаве, екстремни зимски 
услови и клизишта која су погађала мање територије, као и већи број случајева 
загађења водоводне мреже за снабдевање грађана водом за пиће.  

Ванредни догађај који је од јуна ове године погодио Републику Србију, је нагли 
прилив великог броја миграната / избеглица у транзиту кроз Србију из земаља блиског 
истока и северне Африке на путу ка земљама западне Европе, о чему детаљан 
извештај може се наћи под насловом Миграције. 

Црвени крст Србије и његове структуре су у свим тим догађајима,  реаговале 
адекватно у пружању помоћи угроженом становништву и ублажавању последица 
несрећа у складу са мандатом и законом описаним оквирима, и на тај начин испуниле 
задатке органзације која помаже властима у хуманитарној области. У доњој табели 
налази се преглед броја градова и општина, као и број породица којима је Црвени крст 
Србије пружио најхитнију помоћ: 
 
I  ОДГОВОР НА НЕСРЕЋЕ 

 
Несреће – ванредне ситуације које су 2015. године погодиле Републику Србију у 

којима су Црвени крст Србије и његови саставни делови пружали помоћ најугроженијим 
категоријама погођеног становништва: 
 

Година Регион 
Број 

градова 
/општина 

Број 
помогнутих 
породица 

Примедбе 

Јануар - 
јун 

Свих 54 општина захваћених 
мајским поплавама 2014. године 

 1.044 

Наставак пружања 
помоћи 

поплављенима у 
мајским поплавама 

из 2014. године 

Јануар  
Борски управни округ 

Кладово, Мајданпек и Неготин 
3 1.320 

Наставак пружања 
помоћи 

попављенима у 
септембру 2014. 

Јануар и 
фебруар 

Владичин Хан, Босилеград, 
Црна Трава, Лесковац, Врањска 

Бања 
5 290 

Екстремни зимски 
услови, поплаве, 

бујице 

Март 
Косовска Витина и Грачаница 2 44 Поплаве и бујица 

Брус и околина 1 34 
Екстремни снежни 

наноси 

Март и 
април 

Љиг, Куршумлија, Уб и 
Босилеград 

4 560 
Бујичне поплаве и 

клизишта 
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Октобар Прешево 1 46 
Поплаве после 

енормно обилних 
падавина 

Током 
године 

Србобран, Владимирци, 
Кладово, Ваљево, Пожаревац 

5 12.000 

Неисправан 
квалитет воде за 

пиће у јавној 
водоводној мрежи 

                Укупно јануар – октобар 2015: 21 15.338  

 
           

Операције одговора на мајске и септембарске поплаве из 2014. године трајале 
су до краја јуна текуће године. 

1. У оквирима одговора на мајске поплаве (из 2014. године), извршена је 
дистрибуција 72.000 кг помоћи у роби и 8.500 кг помоћи у прехрамбеним 
артиклима ка најугроженијим категоријама погођеног становништва.  
У току календарске године, власницима објеката чији су стамбени објекти 
претрпели штету од мајских поплава 3, 4. и 5. категорије, а да су примила 
правоснажна решења Комисије за утврђивање штете у првој половини 2015. 
године, за њих 1.044 извршен је трансфер новчане помоћи у појединачној 
вредности од 25.097 динара. То значи да је у укупној операцији пружања помоћи 
трансфером помоћи у готовини, Црвени крст Србије, уз подршку Међународног 
Црвеног крста и билатералних донатора пружио помоћ за укупно 12.720 
породица; 

2. Са циљем ублажавања и отклањања последица септембарских поплава из 2014. 
године, продужена је операција пружања помоћи угроженом становништву и у 
јануару 2015. године и испоручена је помоћ за 1.320 најугроженијих лица и 
породица у виду 37.948 кг пакета хране и 9.240 кг хигијенских средстава. У 21 
дан јануарских активности, ангажовано је било 190 волонтера, који су поклонили 
1.200 волонтерских сати рада; 

3. Крајем јануара и почетком фебруара, екстремни зимски услови, поплаве и бујице 
погодиле су територију општина Владичин Хан, Црна Трава, Босилеград, 
Врањска Бања и града Лесковац, угрозивши 290 породица (око 900 људи, 
углавном старачка домаћинства и остало становништво у забити). Црвени крст 
Србије упутио је помоћ најугроженијим породицама у виду 10.000 кг 
прехрамбених артикала и хигијенских средстава, опреме за привремени прихват 
евакуисаних и постељине. На бржем сушењу зидова поплављених стамбених 
објеката, ангажовано је било 18 сушилица Црвеног крста Србије, које су у 63 
објеката на поплављеном подручју скратиле време реконструкције влагом 
оштећених кућа. 
У пружању помоћи најугроженијем становништву, учествовало је 119 
професионално запослених и волонтера Црвеног крста, који су били ангажовани 
око 7.200 радних сати; 

4. Крајем марта, на територији Косовске Витине и Грачанице, 44 стамбена објекта 
је поплављено у бујичним поплавама. Црвени крст Косова и Метохије пружио је 
помоћ у виду породичних пакета хране и хигијенских средства за 38 
најугроженијих породица; 
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5. У марту месецу, на територији општина Љиг, Куршумлија, Уб и Босилеград, 
услед бујичних поплава и клизишта угрожено је било 560 породица (око 1.700 
особа), којима је Црвени крст Србије испоручио 14.000 кг конзервираних 
прехрамбених артикала и хигијенска средства. У одговор на несрећу под 
стручним вођењем и координацијом професионално запослених било је 
укључено 58 волонтера Црвеног крста који су провели 4.100 сати рада на 
ублажавању последица несреће у својим општинама; 

6. Средином марта, услед екстремних зимских услова, високих снежних наноса, на 
територији општине Брус ангажовано је 13 чланова специјализованог 
Националног тима Црвеног крста Србије, као и четворо чланова јединице 
Црвеног крста Брус посебно обучених за спасавање,   евакуацију и збрињавање 
у екстремним зимским условима. У току десетодневног рада остварили су 17 
акција, евакуисали су 37 особа, међу којима одојчади, болесних, као и старих и 
изнемоглих лица. Са више од 1.800 сати ангажовања у свега десет дана рада, 
Тим је остварио висок степен ефикасности; 

7. Услед обилних киша, као и неочишћених одводних канала, 10. октобра у 
Прешеву је 56  домаћинстава захваћено поплавом. Брзом теренском проценом 
установљено је да је помоћ неопходна за 44 најугроженијих породица у којима 
живи 185 чланова домаћинства. Црвени крст Србије, поред ангажовања члана 
Националног тима за брзу теренску процену и за рад мобилног техничког тима, 
истог дана је проследио помоћ најугроженијима у виду 50 породичних 
хигијенских пакета, 100 пари гумених чизама, 50 литара дезинфекционог 
средства, две муљне пумпе, пет потапајућих електричних пумпи и два ручна 
распршивача за обављање дезинфиковања; 

8. Након конфликта у Куманову у суседној Македонији, 14. маја 2015. године, 
нешто више од 200 преплашених грађана Куманова затражило је заштиту код 
рођака, пријатеља и случајних домаћина у околини Прешева. 
У сарадњи са канцеларијом УНХЦР у Београду, Црвени крст Србије је за 122 
лица (75 одраслих и 47 деце) обезбедио једнократну хуманитарну помоћ у виду 
прехрамбених артикала и хигијенских средстава.  

9. У току године, више него ранијих година, у пет градова и општина било је 
неопходно проследити помоћ у виду резервоара за снадевање грађана здравом 
водом за пиће. Услед неисправне водоводне мреже за јавно снабдевање 
грађана водом за пиће, организацијама Црвеног крста Србобран, Владимирци, 
Кладово, Ваљево и Пожаревац испоручено је 45 резервоара Црвеног крста 
Србије. Средства за заштиту и спасавање коришћена су у складу са прописаним 
процедурама ангажовања капацитета Црвеног крста Србије за снабдевање 
грађана водом за пиће и у координацији са штабовима за ванредне ситуације. 
У овогодишњим операцијама пружања помоћи најугроженијим категоријама 

несрећом погођеном становништву, под стручним вођењем и координацијом 
професионално запослених учествовало је укупно 384 волонтера Црвеног крста који су 
на извршавању хуманитарних задатака провели нешто више од 14.300 радних сати. 
 
II  Активности 
У припреми и реализацији активнoсти, обављени су  

А. Радни састанци са секретарима и стручним сараницима организација Црвеног 
крста у градовима и општинама (84): Свилајнац, Трстеник, Параћин, Пожаревац, 
Крушевац, Обреновац, Лазаревац, Неготин, Кладово, Мајданпек, Сурчин, Власотинце, 
Владимирци, Бела Паланка, Ниш, Велика Плана, Смедерево, Алексинац, Ћићевац, 
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Мало Црниће, Лесковац, Врање, Бујановац, Ваљево, Србобран, Кањижа, Суботица, 
Бачка Топола, Инђија, Панчево, Мали Иђош, Нови Сад, Шид, Гроцка, Савски венац, 
Раковица, Стари град, Обреновац, Нови Београд, Чукарица, Палилула, Барајево, 
Младеновац, Врњачка Бања, Александровац, Крупањ, Сурдулица, Владичин Хан, 
Гаџин Хан, Нишка Бања, Куршумлија, Лебане, Сврљиг, Бор, Београд, Шабац, Осечина, 
Мионица, Голубац, Велико Градиште, Коцељева, Петровац на Млави, Бољевац, Соко 
Бања, Мерошина, Прокупље, Црна Трава, Ужице, Пожега, Ариље, Трговиште, Блаце, 
Уб, Бајина Башта, Косјерић, Лозница, Трстеник, Варварин, Јагодина, Чачак, Краљево, 
Крагујевац, Богатић, Љиг 

Б. Радни састанци са представницима локалних самоуправа (19): Свилајнац, 
Трстеник, Параћин, Пожаревац, Крушевац, Обреновац, Лазаревац, Кладово, Уб, 
Крупањ, Босилеград, Кањижа, Прешево, Шид, Београд, Власотинце, Осечина, 
Мионица, Коцељева. 
 
1. Реализација активности у 2015. години 
Црвени крст Србије у тесној сарадњи са саставним деловима, као и са 
партнерима у имплементацији програмских активности, реализовао је: 
 
Обуке чланова јединица за одговор на несреће и припадника партнерских снага 
заштите и спасавања 

1.1. За четири организације Црвеног крста (Пожаревац, Свилајнац, Трстеник и 
Параћин), обављена је тродневна основна обука чланова јединице за 
одговор на несреће. На обуци је активно учествовало 87 учесника, који су пре 
одржавања ове обуке завршили посебан курс пружaња прве помоћи који је 
садржајем предвиђен за чланове јединица за одговор на несрће на првом 
оперативном нивоу.  

1.2. У периоду од 14.-18. септембра и од 21.-25. септембра на обуци 
специјацијализованих јединица цивилне заштите за спасавање из рушевина у 
Београду је учествовало 8 представника Националних тимова за деловање у 
несрећама Црвеног крста Србије.  

1.3. Представљен је систем Црвеног крста Србије на пружању помоћи 
мигрантима представницима Црвеног крижа Хрватске, 15. септембра 2015. 
године у Суботици, Кањижи и у Прешеву. 

1.4. У периоду од 6.-12. октобра 2015. године Црвени крст Србије реализовао је 
обуку инструктора Црвеног крста Србије за деловање у несрећама. На обуци 
је узело активно учешће 24 полазника. Обука инструктора за деловање у 
несрећама је реализована из средстава партиципирајућих Националних 
друштава донираних током мајских поплава, а основне обуке чланова 
јединица за деловање у несрећама из средстава обезбеђених по основу 
члана 15. Закона о Црвеном крсту Србије - ,,Ефикасан одговор на несреће - 
јачање капацитета црвеног крста за деловање у несрећама – 2015. година''. 

1.5. У периоду од 15.-18. октобра 2015. године у Бољевцима у Београду, Црвени 
крст Србије организовао је обуку за 38 учесника, кандидата за чланове 
Националног тима за спасавање, евакуацију и збрињавање у случају 
поплаве. Учесници обуке били су представници организација Црвеног крста 
Бела Црква, Суботица, Нови Сад, Стари град, Краљево и Ужице. 

1.6. У периоду од 14.-22. октобра 2015. године Црвени крст Србије спровео је 
основну обуку за чланове јединица за деловање у несрећама за организације 
Црвеног крста у општинама и градовима. У 4 групе на обукама је укупно 
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присуствовало 165 учесника из 24 организације Црвеног крста у следећим 
општинама и градовима (Савски венац, Брус, Александровац, Неготин, 
Пирот, Бела Паланка, Зајечар, Димитровград, Сомбор, Шид, Кикинда, 
Суботица, Кањижа, Нови Сад, Мајданпек, Кладово, Прокупље, Врање, 
Власотинце, Јагодина, Крагујевац, Владимирци и Лозница).  

1.7. Црвени крст Војводине је уз помоћ оспобљених инструктора за деловање у 
несрећама Црвеног крста Србије реализовао основну обуку за 36 чланова 
јединица за деловање у несрећама 11 организација Црвеног крста: Апатин, 
Бачка Топола, Мали Иђош, Сремска Митровица, Бачка Паланка, Панчево, 
Рума, Зрењанин, Суботица, Инђија и Бела Црква. 

1.8. Црвени крст Косова и Метохије је уз помоћ инструктора за деловање у 
несрећама Црвеног крста Србије реализовао основну обуку за 16 чланова 
јединице за деловање у несрећама Црвеног крста Штрпце.  

1.9. Црвени крст Београда је уз помоћ инструктора за деловање у несрећама 
Црвеног крста Србије реализовао основну обуку за 170 чланова јединица за 
деловање у несрећама 14 организација Црвеног крста у Београду и то 
Вождовац, Чукарица, Стари град, Савски венац, Звездара, Врачар Раковица, 
Сурчин, Нови Београд, Обреновац, Младеновац, Сопот, Барајево, Лазаревац. 

1.10. У периоду од 6-10.12.2015. године Црвени крст Србије је реализовао обуку 
инструктора за смањивање ризика од несрећа. На обуци је узело активно 
учешће 26 представника 16 организација Црвеног крста са територија 
Војводине, Косова и Метохије, Београда и Централне Србије. Обука је 
реализована из средстава партиципирајућих Националних друштава 
донираних током мајских поплава. 

1.11. Обављена је једнодневна обука припадника Војске Србије за остваривање 
мисије пружања подршке цивилним структурама у ванредним ситуацијама и 
практични приказ формирања прихватног пункта за евакуисана лица. Обука је 
обављена у јуну 2015. године у Крушевцу (Наставни центар АБХО ВС), на 
предлог Војске Србије Одељења за цивилно војну сарадњу. Едукатор 
Црвеног крста Србије  уз подршку јединице за одговор на несреће и 
волонтере Црвеног крста Крушевац  и Алексинац, представили су начин 
функционисања Црвеног крста у ванредним ситуацијама, процедуре за 
извршавање задатака учешћа у спровођењу евакуације и збрињавања 
угрожених у ванредним ситуацијама и представљени су могући облици 
пружања подршке Војске Србије цивилним структурама у ванредним 
ситуацијама. Испред Црвеног крста у спровођењу обуке и у реализацији 
вежбе учествовало је укупно 6 лица. 

1.12. Захваљујући развијеној сарадњи са Одељењем за цивилно војну сарадњу 
Генералштаба Војске Србије, једном волонтеру Црвеног крста Србије дата је 
прилика да крајем октобра буде учесник посебне технике обучавања путем 
симулатора у центру за обуку Војске Србије. Искуства стечена са ове обуке 
биће драгоцена у припремама обука чланова јединица за одговор на несреће 
Црвеног крста. 

1.13. У оквиру припреме за деловање у несрећама и одговора на несреће, из 
средстава остварених по основу јавних овлашћења, Црвени крст Србије 
реализовао је тродневни радно едукативни заједнички састанак - семинар 
чланова Комисије за припреме за деловање у несрећама Црвеног крста 
Србије, Црвеног крста Војводине, Црвеног крста Косова и Метохије и Црвеног 
крста Београда. 
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1.14. У сарадњи са Војском Србије, 20 организација Црвеног крста (Ваљево, 
Алексинац, Бабушница, Бајина Башта, Кикинда, Кнић, Кучево, Лебане, 
Неготин, Нови Пазар, Ражањ, Шид, Свилајнац, Трговиште, Владимирци, 
Врање, Деспотовац, Власотинце, Рашка и Житиште) реализовало је акцију 
„Војни лекар на селу“. Била је то прилика за  оснаживање сарадње на 
извршавању сродних задатака, као и за обилазак старих и изнемоглих лица и 
породица у најудаљенијим селима и засеоцима, као  и за процену њихових 
потреба за случај ванредних догађаја и ситуација. 

1.15. У складу са позитивним искуствима у међусобној сарадањи, Одељење за 
цивилно војну сарадњу Генералштаба Војске Србије омогућило је једном 
волонтеру Црвеног крста Србије да заврши међународну обуку за Цивилно 
војну сарадњу (CIMIC). 

1.16. Комисија за припреме за деловање  у несрећама Црвеног крста Србије, у току 
године, одржала је две седнице, док су стручне радне групе Комисије 
одржале укупно 5 састанака. 

 
2. Вежбе 

2.1. У оквиру припреме за деловање у несрећама и одговора на несреће, из 
средстава остварених по основу јавних овлашћења, Црвени крст Србије организовао је 
три дводневне вежбе. 

2.1.1 У Крушевцу је крајем маја 2014. године одржана вежба дела националног 
Мобилног техничког тима Црвеног крста Србије и јединице за одговор на несреће 
Црвеног крста Крушевац у оквиру међународне цивилно војне вежбе „Балкански 
одговор“, на којој су учествовали и представници Дома здравља и одељења за 
ванредне ситуације града Крушевца. Основна тема вежбе била је спасавање, 
евакуација и збрињавање у случају РХБ конатминације. На вежби је учествовало 34 
учесника – представника Црвеног крста. 

2.12. На подручју наутичког клуба „Бисер“, у Београду, 17. октобра одржана је 
једнодневна вежба Националног тима Црвеног крста Србије за спасавање, евакуацију 
и збрињавање у поплавама, на којој је учествовало 40  специјално обучених чланова 
јединице. Вежба је имала за циљ проверу  стечених вештина и увежбавање 
најразличитијих техника рада са лицима угроженим поплавним таласом у отежаним 
условима дневног и ноћног рада, ради реализације задатака: достава хуманитарне 
помоћи пловним путем на поплављеном подручју, спасавање из бујичног тока – 
веслањем, брза претрага за несталим лицима и пружање прве помоћи повређеним 
лицима на поплављеном подручју.  

2.1.3.  На територији Сириничке жупе (Штрпце и околина) Црвени крст Косова и 
Метохије 29. и 30. децембра реализовао је обуку и дводневну вежбу регионалног тима 
за одговор на несреће Црвеног крста Косова и Метохије уз присуство локалних снага 
заштите и спасавања, са укупно више од 30 учесника.  

2.2. У току марта и априла месеца, Црвени  крст Србије спровео је четири 
једнодневне вежбе у Пожаревцу, Свилајнцу, Трстенику и у Параћину. На вежби су 
учествовале обучене јединице Црвеног крста за одговор на несреће, екипе локалних 
установа здравствене заштите, ватрогасно спасилачке јединице и друге структуре 
полиције. На четири вежбе, укупно је учествовало више од 160 учесника. 

 
3. Домаћи и међународни стручни скупови и радне групе 

 

3.1. У настојању да секретарима организација Црвеног крста у градовима и 
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општинама учини доступним најновије стандарде у планирању припрема 
за деловање у несрећама, као и да обезбеди основну едукацију на тему 
„Догодила се несрећа, шта је чија улога и који су задаци“, Црвени крст 
Србије одржао је седам једнодневних едукативних скупова за 131 
учесника из 105 организација Црвеног крста Београда (11 ОЦК), Црвеног 
крста Војводине (25 ОЦК) и Црвеног крста Косова и Метохије (13 ОЦК), као 
и организација са територије централног дела Србије (56 ОЦК). 
Едукативни скупови идентичног садржаја биће организовани и за остале 
секретаре Црвеног крста. Трошкови поменутих едукативних скупова 
покривени су средствима обезбеђеним по члану 16. Закона о Црвеном 
крсту Србије програма ,,Припрема за деловање у несрећама  – 
обезбеђивање минимума хуманитарних потреба и примена утврђених 
стандарда у опремању и  обуци тимова Црвеног крста за деловање у 
несрећама''. 

3.2. У сарадњи са Националним тренинг центром Сектора за ванредне 
ситуације МУП-а, секретари Црвеног крста у градовима и општинама, 
били су активни учесници обуке штабова за ванредне ситуације у складу 
са ЕУ механизмом цивилне заштите, под називом „Унапређена виталност 
за одговор на ванредне ситуације“. На десет тродневних обука 
учествовали су секретари 30 организација Црвеног крста: Обреновац, 
Лазаревац, Шид, Ужице, Бајина Башта, Косјерић, Смедерево, Велика 
Плана, Смедеревска Паланка, Лозница, Мали Зворник, Крупањ, Крушевац, 
Трстеник, Варварин, Шабац, Коцељева, Љубовија, Ваљево, Уб, Осечина, 
Јагодина, Параћин, Свилајнац, Кладово, Мајданпек,  Неготин, Чачак, 
Крагујевац и Краљево. 

3.3. У сарадњи са Националним тренинг центром Сектора за ванредне 
ситуације МУП - а, секретари 9 организација Црвеног крста у градовима и 
општинама, били су активни учесници тродневне анализе одговора на 
прошлогодишње мајске поплаве под називом „ Механизми за смањење 
ризика од природних катастрофа у општинама које су претрпеле штете од 
поплава 2014. године“ и спроведена је у следећим срединама: Уб, 
Крупањ, Шабац, Мали Зворник, Лозница, Богатић, Коцељева, Љиг и 
Осечина. 

3.4. На иницијативу Националног тренинг центра Сектора за ванредне 
ситуације МУП-а, 16  скеретара Црвеног крста у градовима и општинама 
Рума, Сремска Митровица, Шид, Пећинци, Инђија, Нови Пазар, Рашка, 
Тутин, Сјеница, Ивањица, Суботица, Мали Иђош, Бачка Топола, Сента, 
Кањижа и Београд учествовало је на дводневном семинару 
„Идентификација ризика на локалном нивоу“, која је реализованана у 
сарадњи са Данском агенцијом за ванредне ситуације.  

3.5. Један инструктивни састанак је организован током јуна месеца за 
припрему реализације обучавања специјализованих јединица Цивилне 
заштите за збрињавање, као и за пружање прве помоћи, које је 
организовао Национални тренинг центар Сектора за ванредне ситуације 
МУП - а Републике Србије. 

3.6. Учешће у раду на радионици ,,Развој сценарија за израду плана 
реаговања у ванредним ситуацијама'', у организацији Сектора за ванредне 
ситуације и његових међународних партнера, у периоду од 8.-10. 
септембра 2015. године у Београду. 
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3.7. На позив Сектора за ванредне ситуације МУП-а, у мају су два 
представника Црвеног крста Србије узела активно учешће на 
међународном стручном скупу у Београду, који је одржан на тему: 
„Подршка државе домаћина иностраним снагама заштите и спасавања 
учесницима у спасавању људи и у отклањању последица непогода“. 
Црвени крст је представио сопствена искуства, као и Смернице 
Међународног  Црвеног крста на исту тему. 

3.8. У фебруару на позив Сектора за ванредне ситуације МУП-а, представник 
Црвеног крста Србије, презентујући мандат Црвеног крста у области 
планирања за деловање у несрећама, узео је активно учешће у 
реализацији међународног стручног скупа под називом „План реаговања 
локалне заједнице у катастрофама“. 

3.9. Крајем маја Црвени крст Србије реализовао је петодневну стручну праксу 
за 19 студената завршне године Факултета безбедности у Београду, и том 
приликом је представљен програм припреме за деловање у несрећама, 
капацитети Црвеног крста Србије и његових саставних делова за 
ефикасан одговор на несреће, методологија рада на смањивању ризика 
од елементарних и других непогода, као и други садржаји рада Црвеног 
крста на јачању способности да се делује превентивно и по потреби 
реагује ефикасно, 

3.10. Четири представника Црвеног крста Србије учествовало је на 
међународној стручној едукацији на тему „Children resilience in 
emergencies“ (отпорност деце на ванредне ситуације) - Копенхаген, Данска 
од 31. августа – 4. Септембра. 

3.11. На позив Аустријског Црвеног крста, један представник Црвеног крста 
Србије крајем марта, активно је учествовао на међународном стручном 
скупу на тему: “Смањивање ризика од елементарних и других непогода на 
нивоу локалне заједнице“. Скупу су приказани садржаји и активности 
Црвеног крста Србије које спроводи са циљем смањивања ризика од 
елементарних и других непогода. 

3.12. На позив Сектора за ванредне ситуације МУП-а, 16. септембра 2015. 
године представник Црвеног крста Србије узео је активно учешће  у раду 
на радионици у Привредној комори Србије на тему ,,Планови заштите и 
спасавања''. 

3.13. Поводом службене посете делегације холандских експерата из области 
заштите и спасавања, 17. септембра 2015. године на позив домаћина, 
Сектора за ванредне ситруације МУП-а, Црвени крст Србије представио је 
искуства Црвеног крста Србије из прошлогодишњих мајских поплава.  

3.14. Међународни Црвени крст - канцеларија Европске зоне у Будимпешти, од 
28. и 29. октобра 2015. године организовала је међународни скуп са 
циљем сумирања искустава у одговору на мајске поплаве 2014. године. 
Црвени крст Србије су представљали генерални секретар и координатор 
деловања у несрећама. Поред представника Међунраодног Црвеног 
крста, у сумирању искустава учествовали су представници Црвеног крста / 
крижа Босне и Херцеговине, Хрватског Црвеног крижа, Црвеног крста 
Црне Горе и Црвеног крста  Мађарске. 

3.15. У периоду од 19.-22. новембра 2015. године 2 представника Црвеног крста 
Србије учествовала су на обуци из области психосоцијалне подршке у 
ванредним ситуацијама коју је организовао Бугарски Црвени крст у 
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сарадњи са Међународном федерацијом друштава Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца.   

3.16. У периоду од 22.-26.новембра 2015. године један представник Црвеног 
крста Србије учествовао је на основној обуци у вези са трансфером 
новчаних средстава као вида помоћи. Обуку је организовала Међународна 
федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца. 

3.17. У периоду од 15.-20. новембра 2015. године један представник Црвеног 
крста Србије учествовао је на Међународној специјалистичкој обуци ЕУ 
механизма цивилне заштите у области управљања камповима у 
ванредним ситуацијама са посебним акцентом на колективни смештај 
миграната. Обука је реализована од стране ИОМ-а (Међународне 
организације за миграције). Позив Црвеном крсту Србије за овај 
међународни скуп је упутио Сектор за ванредне ситуације Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије.  

 
 
 
 
 
 

Илустрација обављене едукације структура Црвеног крста 
за одговор на несреће 

 

 
 
Илустрација бр.1: број учесника на едукацијама – укупно 627  
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едукација 

секретара ЦК; 
105едукација 

путем 
Сектора; 54

едукација 

јединица CK 
за несреће; 

54

 
Илустрација бр.2: Број организација Црвеног крста у градовима и општинама  
обухваћен са три различите врсте едукације 
 
III  ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ 
 

Поучен позитивним искуствима стеченим у току ублажавања и отклањања 
последица мајских поплава у 2014. години, Црвени крст Србије је препознао потребу за 
предузимањем мера на јачању капацитета неопходних за јачање опремљености за 
одговор на несреће у хитној фази реаговања. Поводом тога, Црвени крст Србије  
плански је предузимао мере за опремање сопствених структура. 

 
1. реализовано је јачање опремљености за хитан одговор на несреће, како 

следи: 
 

Ред.
бр. 

Опрема / артикал 
Јед. 
мере 

Количина 

1. Моторна муљна пумпа ком 4 

2. Сет црева и алата за муљне пумпе ком 1 

3. Муљна пумпа високог капацитета (6.000 лит у минут) ком 2 

4. Агрегат за струју 3kWA ком       12 

5. Електрични виљушкар ком 1 

6. Сет алата за Мобилни технчки тим сет 3 

7. Сет техничких средстава за спасавање зими ком 1 

8. Генерална поправка контејнера за приручни магацин ком 3 

9. Приколица за превоз моторних санки ком 4 

10. Гасна грејалица просторија са опремом ком 5 

11. Рафтинг чамац ком 1 

12. Електрична потапајућа пумпа ком       22 

 
 

2. Јачање капацитета за одговор на несреће четири организације Црвеног 
крста у градовима и општинама (пројекат подржан од старне Аустријског 
Црвеног крста),  
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Извршена је набавка и опремање организација Црвеног крста у оквиру пројекта 
„Велика Морава – рани опоравак и отпорност на несреће“ како следи 
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И
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Укупно: 

Рефлектор са сталком 2 ком + 2 кабла 20 м 2 2 2 2 8 

Батеријска лампа са радиом 2 2 2 2 8 

Кабаница са ознаком Црвеног крста 80 54 80 54 268 

Агрегат за струју 5 KW 1 1 1 1 4 

Прслук Црвеног крста 63 42 63 42 210 

Пластична канта 500 300 500 300 1.600 

Лопата 400 200 400 200 1.200 

Лопата за снег 100 50 100 50 300 

Заштитна маска (3M) 400 200 400 200 1.200 

Гумене чизме (пар) 400 200 400 200 1.200 

Рибарске чизме (пар) 163 112 163 112 550 

Рукавице (пар) 500 300 500 300 1.600 

Ћебе 163 82 163 82 490 

Пољски кревет 105 55 105 55 320 

Униформа Црвеног крста 25 16 25 16 82 

Колица за шут 2 2 2 2 8 

Ручни виљушкар /палетар 2 1 2 1 6 

3. Развој локалне заједнице за одговор на несреће 

 

У периоду од 2004. године до октобра 2015. године, 
реализована је 61 командно – симулацина вежба чиме је 
значајно унапређен капацитет локалних средина за 
одговор на несреће. У 2015. години, уз подршку 
Аустријског Црвеног крста реализовано је четири 
командно симулационе вежбе (Пожаревац, Свилајнац, 
Трстеник и Параћин).  

У сарадњи са свим линијама рада Сектора за 
ванредне ситуације МУП-а РС, за све чланове локалних 
штабова спроведена је основна обука и симулациона 
вежба. Након спроведене анализе рада, штабови су 
имали задатак да дефинишу акциони план за утврђивање 
активности помоћу којих ће достићи виши степен 
организованости, ефикасности и примењивати ефикасне 
механизме међусобне координације. 

 
 

Год.  Организације Црвеног крста, градови и општине  Укупно: 
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2004.  Суботица, Шабац, Ваљево, Краљево, Куршумлија  5 

2005.  
Апатин, Сремска Митровица, Рашка, Медвеђа, Бела  Паланка, Пирот, 
Зајечар, Врање  

8 

2006.  
Бујановац, Брус, Параћин, Крагујевац,  Велика Плана, Панчево, 
Житиште, Љубовија  

8 

2007.  Пријепоље,  Лозница, Кладово, Обреновац  4 

2008.  Шид, Бачка Паланка, Тител, Рача  4 

2009.  Власотинце, Дољевац, Лебане, Трстеник, Алексинац  5 

2010.  Смедерево, Трговиште, Прибој  3 

2011.  
Љиг (ДАИ донацијом: Димитровград, Ариље, Крушевац, Зрењанин, 
Крупањ,  Крагујевац, Кањижа, Сјеница) (донацијом ДФИД/МФЦ: 
Прокупље, Вршац и Петровац на Млави)  

12 

2012.  Бајина Башта, Врбас, Пожега  3 

2013.   Топола, Кикинда, Раковица, Аранђеловац, Ковин  5 

2015. Пожаревац, Свилајнац, Параћин, Трстеник  4 

                                                     Укупно на дан 31. децембра 2015. године:     61 

 

4.Јачање капацитета за одговор на несреће 

 

У интересу јачања капацитета Црвеног крста Србије за ефикасан одговор на несреће, 
као и стварања неопходних залиха робе, артикала, средстава помоћи која су у првим 
сатима и данима ванредне ситуације најнеопходнија за пружање основне помоћи 
најугроженијим категоријама угрожених лица и породица, Црвени крст Србије 
реализовао је набавку основних прехрамбених артикалала од којих се може 
формирати близу  4.200 породичних пакета за четворочлане породице садржаја који је 
довољан за 7 – 10 дана ванредне ситуације (састав пакета у табели испод). Црвени 
крст Србије реализовао је набавку близу 4.200 породичних хигијенских пакета за 
једномесечне потребе четворочлане породице (састав у табели испод).  

По основу тога, извршена је набавка и ускладиштене су следеће врсте и 
количине артикала: 
 

Ред.бр. Артикал 
Јед. 
мере 

Количине 

1. Риба у конзерви 125 гр ком 38.461 

2. Биљни чај у кесици (20  кесица) ком 8.000 

3. Кесица инстант супе ком 26.700 

4. Пшенично брашно 5/1 кг 24.860 

5. Суви квасац у кесици 10гр ком 26.785 

6. Пире кромпир у кесици 120 гр ком 10.200 

7. Породични хигијенски пакет ком 4.178 

 
Садржај породичног пакета хране  

(за тро-четворочлану породицу за хитне седмодневне потребе) 
 

Ред.бр. Артикал 
Јед. 
мере 

Количине 
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1. Нарезак ком 15 

2. Паштета ком 7 

3. Риба у конзерви 125 гр ком 7 

4. Готово јело ком 12 

5. Чај кут 1 

6. Кесица супе ком 5 

7. Брашно 5/1 ком 1 

8. Суви квасац у кесици 10гр ком 5 

9. Пире кромпир у кесици 120 гр ком 2 

10. Картонска амбалажа   1 

 
 

Садржај породичног пакета хигијене  
(за четворочлану породицу за месечне потребе) 

 

Ред.бр Артикал Јед.мере Количина 

1. Детерџент за прање веша 3/1 кг ком 1 

2. Шампон за прање косе 1/1 лит ком 1 

3. Тоалетни сапун 200 гр ком 4 

4. Тоалет папир - ролна ком 4 

5. Паста за зубе ком 2 

6. Четкица за зубе ком 4 

7. Пена за бријање ком 1 

8. Бријач за једнократну употребу ком 4 

9. Хигијенски уложак пак 2 

10. Течност за прање посуђа 1/1 лит ком 1 

 
IV Развој партнерских односа и координација 

 

За успешну реализацију горе описаних активности и постизање резултата од 
посебног значаја били су партнерски односи са Министарством унутрашњих послова 
(сви сектори), нарочито са Сектором за ванредне ситуације (све управе по линијама 
рада), Министарством одбране и са Војском Србије, Министарством здравља, 
Међународном федерацијом друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, 
Међународним Комитетом Црвеног крста, са националним друштвима Црвеног крста у 
региону, Амбасадом Сједињених Америчких Држава, USAID, UNHCR, UNDP, UNISDR, 
DPPI, Српско Руским хуманитарним центром, и са другим партнерима и 
организацијама.  

Потребно је нагласити да је седиште Црвеног крста Србије посветило значајну 
пажњу и уложило напора у раду на нацрту два закона који у скорој будућности треба да 
допринесу бољим системским решењима у области заштите и спасавања у Републици, 
као и сарадњи са релевантним службама од изузетног значаја за правилно 
позиционирање Црвеног крста Србије у смањивању ризика од елементарних и других 
непогода, као и у заштити и спасавању у ванредним ситуцијама. 

 
СПАСИЛАШТВО НА ВОДИ И НА ПЛАНИНАМА 
(Правни основ: Члан 10 Закона о Црвеном крсту Србије , Правилник о националним 
гранским спортским савезима који остварују општи интерес у области спорта у 
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Републици Србији од 1. августа 2014 ,  и  преузетe међународe обавезe) 
 

Главни циљ овог програма је да планским садржајима и активностима Црвеног 
крста Србије, подизањем нивоа свести о опасностима на купалиштима и на планинама 
и успостављањем спасилачких служби  Црвеног крста Србије за спасавање на водама 
и планинама, постигне смањење броја утапања и повређивања на планинама. 

Пошто је Република Србија 18.7.2014. године поверила Црвеном крсту Србије 
улогу националног гранског савеза надлежног за спасилаштво на води (Службени 
гласник број 81 од 1.8.2014),  најважније достигнуће за 2015. годину у овој  области је 
свакако пријем захтева за пројектно финансирање од стране Министарства омладине 
и спорта, посредством Спортског савеза Србије. Будући да је буџетско финансирање 
предвиђено искључиво за Олимпијске спортове, реализација пројектног финансирања 
у 2016. и наступајућим годинама било би системско решење за финансирање ове 
области рада у Црвенoм крсту Србије. 

 
Активности 

У наведеном периоду континуирано су се одвијале следеће активности: 
  - Координација рада свих организација Црвеног крста Србије са циљем најбоље 
могуће сарадње на терену између организација Црвеног крста у градовима и 
општинама и релевантних локалних органа и служби, а у циљу побољшања 
оперативности спасилачких служби Црвеног крста, одржавање састанака са свим 
учесницима у активностима. 
  - Спровођење и евалуација основне и допунске обуке за спасиоце и 
организовање годишње провере њихових способности. 
  - Сарадња са Међународним Европским удружењем за спасилаштво на води – 
ILSE и иницирање нових активности у Србији. 
  - Координација рада свих организација Црвеног крста Србије у циљу 
побољшања оперативности спасилачких служби Црвеног крста реализована  је током 
читаве године.  
  - Одржавање састанака Комисије за спасилаштво на води. 
  Црвени крст Србије је на светском нивоу једна од 32 организације ангажоване у 
спасилаштву на води које имају међународно признате планове обуке, што је 
објављено и на веб сајту Међународне  асоцијације  за спасилаштво на води (ILS). 

Курсеви спасавања на води одржавани су континуирано у оба Референтна 
центра за спасилаштво Црвеног крста Србије (Црвени крст Војводине и Црвени крст 
Стари град),и то према исказаним потребама .  

Референтни центри су од почетка новембра  2014. године до половине октобра 
2015 . године одржали  укупно 11 обука за спасиоце које је са успехом завршило 293 
полазника. Одржано је и 6 реобука за оне који су потврдили своја спасилачка звања, а 
које је са успехом завршило 76  полазника.  

Спасиоци Референтног центра Црвени крст Војводине обезбеђивали су   током 
купалишне сезоне 2014. плаже на Белоцркванским језерима, док је велики број 
спасилаца Референтног центра Црвени крст Стари град ангажовало ЈКП Ада 
Циганлија у Београду. 

Проценитељи ризика Црвеног крста Србије који су завршили обуку и поседују 
ИЛС међународне легитимације су једини који су овлашћени да у Републици Србији  у 
оквиру светског и европског стандарда процене ризик на купалиштима. Будући да је од 
јула  2013. године у Републици Србији ступио на снагу Правилник о ближим условима 
за обављање спортских делатности који прописује стандарде безбедности које свако 
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купалиште мора да испуни како би добило дозволу за рад,а притом су поменути 
стандарди готово  идентични стандардима ИЛС, по поменутом Правилнику управе 
купалишта су обавезне да сваке купалишне сезоне имају урађену процену ризика. Од 
почетка године Црвени крст Србије је започео преговоре о три процене ризика – Аде 
Циганлије у Београду, Градског купалишта у Пироту, као и градских  базена у Шапцу.  

Комисија за спасилаштво на води и планинама Црвеног крста Србије током 2015. 
године одржала је 2 састанка - конститутивни  састанак током априла, док је други био 
планиран за период када Спортски савез Србије званично прихвати Црвени крст 
Србије за редовног члана (захтев предат 17.4.2015.), будући да ће тек тада Црвени 
крст имати легитимно право да учлањује Удружења и Клубове спасилаца  и захтева од 
њих да за свој рад испуне услове прописане домаћим и европским правилима . Пошто 
обавештења од стране савеза није било, одржан је само још један састанак комисије 
током децембра. Поред тога што Црвени крст Србије није добио званично обавештење 
о пријему, позван је да као Национални грански савез за спасилаштво на води има 
штанд и представљање активности на Сајму спорта у новембру 2015, а такође и да као 
пуноправни члан учествује на Скупштини Спортског савез Србије одржаној 13.12.2015. 
године.  

Спортском Савезу Србије је током маја, у предвиђеном року ,  предат план за 
пројектно финансирање Црвеног крста Србије као Националног гранског савеза за 
спасилаштво на води од стране Министарства омладине и спорта за 2016. годину . 
Пројектом Црвеног крста Србије у вредности од 12.609.840 од Министарства се 
потражује средства за имплементацију активности које иду од превенције дављења у 
основним школама до формирања базе података о купалиштима у Србији и издавања 
дозвола за рад за све спасиоце у Републици Србији.  Будући да је Црвени крст као 
новоименовани национални грански спортски савез први пут конкурисао за пројектна 
средства Министарства омладине и спорта, по информацији Спортског Савеза Србије 
сви разговори о финансирању са Министарством почињу заправо тек почетком године 
за коју се конкурише, тако да би коначан одговор требало очекивати током првог 
тромесечја 2016. године. 

Чланови Комисија Међународне  асоцијације  за спасилаштво на води (ИЛС) из  
Црвеног крста Србије, волонтери Црвеног крста Проф. др Сања Мазић (иначе и члан 
Управног одбора ове организације) и Жолт Сенди учествовали су на састанку свих 
Комисија ове организације,у периоду 17. до 19. јануара 2015. године у Даблину – 
Ирска. Уз њих овом састанку је присуствовао и Ранко Демировић као члан 
новооформљене Подкомисије за Деловање у несрећама. Демировић је учествовао и 
на наредном састанку Подкомисије који је крајем јула одржан у Бад Нендорфу у 
Немачкој, као и на састанку виших проценитеља ризика у Немачкој у новембру.  

Проф.др Сања Мазић, представник Црвеног крста Србије у  Управном одбору 
ILSE  (Европска асоцијација за спасилаштво на води) награђена је на састанку 
Управног одбора  ИЛСЕ који је одржан од 1. до 3. маја 2015. године  у Ларнаки на 
Кипру звањем Заповедника европског реда у Спасилаштву на води, што је друго 
највише одличје које  ова организација додељује. 
 
ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ 
(Правни основ – Закон о Црвеном крсту Србије, чланови 6,7,9,13,14,15. и 16.) 
 

Минимум дистрибутивног система састоји се од дистрибутивних центара - 
магацина у Земуну и Младеновцу, Новом Саду, Краљеву и Нишу, као и адекватног 
броја теретних возила у сваком од ових дистрибутивних центара. 
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Црвени крст Србије одржава овај систем од 2004. године како би током 
десетогодишњег периода, па и у 2015. години омогућио економичну и ефикасну 
дистрибуцију различитих артикала хуманитарне помоћи намењене становништву у 
стању потребе. 

У извештајном периоду реализоване су следеће активности у оквиру минимума 
дистрибутивног система : 

 У периоду јануар - март 2015 кроз дистрибутивни систем Црвеног крста Србије, 
извршена је дистрибуција 605.250 кг брашна за потребе програма Народних 
кухиња на територији Републике Србије (наставак из 2014.). 

 У јануару 2015. године у сарадњи са фирмом „НЕОПЛАНТА“ кроз дистибутивни 
систем Црвеног крста Србије извршена је дистрибуција 3.500 кг конзервиране 
хране за потребе програма Народних кухиња у 6 организација Црвеног крста у 
градовима и општинама. 

 У периоду јануар-март 2015. године извршена је дистрибуција преостале робе за 
поплављена подручја на територији Републике Србије у укупној количини од око 
180.000 кг прехрамбених артикала, хигијенских артикала, беле технике, воде, 
ћебади, одеће, обуће и душека. 

 У периоду април – децембар 2015 кроз дистрибутивни систем Црвеног крста 
Србије, извршена је дистрибуција 3.782.204,50 кг хране (брашно, уље, 
тестенина, пасуљ, пиринач, месне конзерве, ђувеч, боранија, грашак) за потребе 
програма Народних кухиња на територији Републике Србије за 2015. годину. 

 У периоду јун - септембар кроз дистрибутивни систем Црвеног крста Србије, 
извршено је паковање и дистрибуција 41.540 ком пакета хране и 41.540 пакета 
хигијене за подршку социјално најугроженијим породицама на територији 
Републике Србије.  

 Током јула 2015. извршена је дистрибуција беле технике, донација Црвеног крста 
Мађарске, организацијама Црвеног крста Србије у градовима и општинама које 
су биле погођене поплавама током 2014. године. 

 У периоду јул-август 2015. извршено је паковање и дистрибуција 17.082 ком 
пакета хране за потребе Министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике Републике Србије.  

 У периоду мај-децембар 2015. године у сарадњи са УНХЦР кроз дистибутивни 
систем Црвеног крста Србије извршена је дистрибуција око 60.263 кг 
конзервиране хране и хигијене за избеглице из Македоније и мигранте на 
територији општине Прешево. 

 У сарадњи са Међународном федерацијом друштава Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца, у периоду август-децембар 2015. године кроз дистибутивни систем 
Црвеног крста Србије извршена је дистрибуција 47.538 кг пакета хране и 
хигијене за потребе миграната на територији Републике Србије. 

 У периоду септембар-децембар 2015. године у сарадњи са хуманитарним 
организацијама HELP и CARITAS кроз дистибутивни систем Црвеног крста 
Србије извршена је дистрибуција  220.314 кг пакета хране и хигијене, као и одеће 
и обуће за потребе миграната на територији Републике Србије. 

 У периоду септембар - октобар 2015. у сарадњи са Канцеларијом за обнову и 
развој Републике Србије, извршена је дистрибуција 15.000 кг шећера, 13.750 кг 
месних конзерви и одеће корисницима програма Народних кухиња и установама 
у подручјима погођеним поплавама на територији Републике Србије током 2014. 
године. 
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 Током децембра 2015. године кроз дистрибутивни систем Црвеног крста Србије, 
извршена је дистрибуција додатних 62.688 кг хране по Закључку Владе 
Републике Србије. 

 У истом периоду је у сарадњи са Међународном Православном хуманитарном 
организацијом (ИОЦЦ) кроз дистрибутивни систем Црвеног крста Србије 
извршена дистрибуција пакета школских сетова, беби пакета, прекривача, 
ћебади и постељине за организације Црвеног крста у градовима и општинама 
као вид ублажавања мигрантске кризе. 

 Током 2015. године кроз дистрибутивни систем Црвеног крста Србије извршена 
је дистрибуција сетова наставног материјала и упутства из Прве помоћи за 
возаче ка организацијама Црвеног крста, мотивациони пакети, промотивни 
материјал у оквиру програма контрола туберкулозе, као и дистрибуција 
промотивног материјала за програм добровољног давалаштва крви. 

 
СЛУЖБА ТРАНСПОРТА 
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 7, члан 9, члан 13 и 
члан14). 
 

Служба транспорта била је у функцији свих активности Црвеног крста Србије.  
Током године реализован је превоз целокупне количине хуманитарне помоћи 

приказане у делу извештаја „Дистрибутивни систем“. 
Возилима Црвеног крста Србије у 2015. години: 

 укупно је пређено: 
- 263.919 км путничким возилима и 

-    359.525 км теретним возилима,  

 укупно је утрошено горива: 
- 21.267 литара путничким возилима и  
- 96.068 литара теретним возилима. 

и укупно је превежено 8.678.286 кг хуманитарне помоћи и опреме Црвеног крста Србије 
теретним возилима Црвеног крста Србије (утоварено-истоварено). 

- По потреби је вршен превоз цистерни за воду подручјима угроженим 
несташицама пијаће воде, и то: МЗ Пироман, Ваљево, Владимирци, Србобран, као и 
превоз опреме и контејнера на основу указаних потреба на терену. 

- У периоду јун – август 2015. континуирано је вршен превоз реализатора летње 
школе у дечијем одмаралишту у Баошићима, 

- Превоз људи и опреме за потребе вежби, симулација и обуке по јавном 
овлашћењу Деловање у несрећама у Крушевцу и Пожаревцу, 

- Превоз предавача и учесника програмских семинара Црвеног крста Србије, 
- Превози појединачних донација и превози за потребе организација Црвеног 

крста, 
- Превоз опреме и учесника за државно такмичење екипа прве помоћи које је 

одржано у Београду. 
 

На основу указаних потреба у регионалним магацинима Црвеног крста Србије, 
служба транспорта је извршила сервисирање и превоз два виљушкара и предала их 
Црвеном крсту Ниша и Краљева. 

У складу са реалним потребама организација Црвеног крста на терену везаним 
за кретање миграната кроз Републику Србију, Транспортна служба је дала на 
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коришћење два путничка и једно теретно комби возило организацијама Црвеног крста 
Прешево и Димитровград.  

Служба транспорта је након поднетих 600 захтева Путевима Србије за 
ослобађање од плаћања трошкова путарине за превозе у оквиру хуманитарне акције, 
обезбедила дозволе за бесплатан пролаз аутопутевима Србије за сва возила  
организација Црвеног крста Србије.  

Од секретаријата за саобраћај Градске управе града Београда, обезбеђене су 
дозволе за кретање градом Београдом ван ужег центра града за сва теретна возила 
масе веће од 3.5 тона. 

У складу са одлуком Управног одбора из средстава међународног апела везаног 
за поплаве 2014. године извршена је набавка два возила „Dacia Duster“. 

Током децембра месеца извршена је набавка два нова возила „Dacia Dokker“ из 
средстава Луксембуршког Црвеног крста, која су по одлуци Управног одбора предата 
организацијама Црвеног крста Прешево и Кањижа. 

Започета је набавка 3 возила „Fiat Doblo“ из средстава међународног апела 
везаног за актуелну мигрантску кризу. Возила ће по одлуци Управног одбора бити 
додељена организацијама Црвеног крста највише погођеним мигрантском кризом. 

Реализована је јавна набавка велике вредности погонског горива за возила 
седишта. 

Редовно је вршено царињење донираних возила, набавке у складу са одлукама 
Управног одбора Црвеног крста Србије и регистрација возила која су власништво 
Црвеног крста Србије.  

У аутомеханичарској радионици одржавана су возила седишта Црвеног крста 
Србије, а у складу са могућностима су вршене и хитне интервенције  на возилима 
организација Црвеног крста. У радионици и на терену, укупно је урађено следеће: 

o Редовни сервиси     37 
o Мање поправке   341 
o Веће поправке     23 
o Рад на терену       3 

 
СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 
(Правни основ: чланови 2,  6, 7, 8, 9, 13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије, члан 
122. Женевске конвенције о поступању са ратним заробљеницима од 12.августа 
1949.године, Члан 136. Женевске конвенције  о заштити грађанских лица за време 
рата од 12. августа 1949. године, одредбе Допунког протокола уз Женевске 
конвенције о заштити жртава међународних оружаних сукоба од 8. јуна 1977. године- 
Протокол 1.). 
 

Активности Службе тражења одвијале се у складу са Планом рада за 2015. 
годину и мандатом Службе, са посебним  нагласком на тражењима  и расветљавању 
судбине лица која су нестала везано за сукобе у претходној Југославији. У том смислу, 
Служба је интензивно сарађивала са Комисијом Владе Републике Србије и 
породицама несталих који имају пребивалиште на територији Републике Србије.  

Више него претходних година, Служба је била ангажована у примању и 
покретању захтева за тражење и у успостављању породичних веза и одржавању 
контакта раздвојених лица која припадају категоријама ирегуларних миграната и 
тражилаца азила. Број захтева за тражење сродника ван наше земље и број 
примљених захтева из иностранства, као и број потврда о заробљеништву и 
интернацији које се односи на Други светски рат,  остао је константан. 
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Посебну активност  Служба је испољила од средине 2015. године од када се 
бележи значајан пораст броја миграната који су ушли у Србију у намери да дођу до 
земаља западне Европе, чиме је повећан број раздвајања породица на миграторном 
путу и самим тим увећан број захтева за спајање раздвојених чланова породица.  
 
Организација и развој Службе тражења 

Организациона структура  Службе тражења у Црвеном крсту Србије заснована 
на мрежи организација на  терену и  5 Координационих канцеларија, показала се као 
добро решење за ефикасно функционисање и рад Службе  тражења. 
             Координатори координационих канцеларија су у директном контакту са 
канцеларијама на терену били директно укључени у активности везане за поједине 
случајеве тражења. Посебно ангажовани су били координатори канцеларија Службе 
тражења Црвеног крста Ниш и Црвеног крста Војводина, који су активно учествовали у 
расветљавању судбине лица у категорији ирегуларних миграција и били активно 
укључени у процесе тражења и достављања информација о особама које су се на 
миграторном путу раздвојили од својих чланова породице, чиме су помогли да се 
поново успоставе али и одрже породични контакти.  
             Своју активност у 2015.години Служба тражења је  занивала  на отвореним и 
започетим тражењима несталих чији је нестанак везан за сукобе у бившој Југославији. 
У сарадњи са Међународним Комитетом Црвеног крста расветљавана је судбина 
несталих из сукоба у Хрватској, Босни и Херцеговини и на Косову и Метохији, уз сталне 
контакте са члановима породица који живе на  територији Србије. 

Остварена је добра сарадња са породицама Удружења несталих, у процесу 
тражења несталих, посебно у случајевима  и ситуацијама када је било неопходно 
контактирати породице које су промениле адресу становања , или су из неког разлога 
прекинуле контакт са Службом тражења. Црвени крст Србије се активно укључивао и  
помагао поједине активности Удружења породица киднапованих и несталих 
(обележавање 30. августа - Међународног дана несталих, организовање  округлих 
столова, конференција за штампу, скупштине удружења). 

Представници Службе тражења су учествовали на 2 припремна састанка са  
породицама које су одлазиле у Загреб на преузимање идентификованих  посмртних 
остатака сродника.    
  Настављена је континуирано добра сарадња са Комисијом за нестала лица 
Владе Републике Србије кроз дневне контакте и размену информација и података  о 
несталима и статусу  тражења свих активних предмета. 
              Као и претходних година, Црвени крст Србије је редовно сарађивао са 
Комисијом за нестала лица Владе Републике Србије, посебно у обавештавању 
породица о променама у процесима тражења и позивима за одлазак на преузимање 
посмртних остатака идентификованих несталих лица.                  
            Служба  тражења Црвеног крста Србије је одговорила на 63 дописа  који су јој 
грађани упутили, а тичу се питања и захтева  који нису у њеном мандату.        
         Током 2015. године, настављен је рад на предметима у категорији лица несталих 
на подручју бивше Југославије за које су сродници и чланови породица покренули 
тражење у Црвеном крсту Србије, на пријему и обради захтева за издавањем потврда 
и уверења о боравку у логорима за време Другог светског рата, као и тражењу лица 
чији нестанак или прекид контакта са породицом није  везан за оружани сукоб.   
          Служба је у већој мери него претходне године, а посебно са појавом већег 
прилива миграната од јуна 2015.године, била ангажована на пријему, обради и 
покретању захтева за тражење особа које су као мигранти или тражиоци азила 
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изгубили контакт са члановима породице на миграторном путу према западној Европи. 
У том смислу ојачани су капацитети и унапређен рад Службе увођењем привремених 
канцеларија Службе тражења у транзитним центрима у Прешеву и Шиду. 
  
 Активности Службе тражења у вези несталих лица на просторима бивше 
Југославије: 
           Служба  тражења Црвеног крста Србије је радила на провери статуса још 1.252 
отворена /актуелна предмета кроз директне контакте са породицама или преко 
Координационих канцеларија и организација Црвеног крста у градовима и општинама, 
изласцима на  терен и пријемом тражилаца  у својим просторијама. 

 Од Међународног Комитета Црвеног крста канцеларије у Сарајеву, примљено је, и 
тражиоцима у Србији дистрибуирано 30 писама / информација о статусу предмета 
који су предати Институту за нестала лица Босне и Херцеговине, а тражиоци се 
налазе у Србији; 

 Контактирано је 90 лица у процесу утврђивања статуса предмета /захтева  за 
тражење и узимања додатних информација и података;  

 Отворено  је 23 нових захтева за тражење везано за сукобе  у бившој Југославији, и 
то 19 за сукоб у Хрватској, 3 за сукоб у Босни и Херцегови, и 1 захтев за лице које је 
нестало у сукобима на Косову и Метохији; 

 Упућено је 27 дописа Комисији за нестала лица (захтеви за тражење, додатне 
информације  о појединим случајевима и/или информације о затвореним 
предметима), док је у исто време од Комисије примљено 22 дописа са захтевима 
који се  тичу појединих случајева тражења, као и затворених случајева; 

 Тражиоцима  је на њихов захтев и после провере од стране МКЦК, издато 14 
потврда/уверења о покренутим тражењима  и тренутном статусу предмета, ради 
остваривања одређених права на основу нестанка или киднаповања блиског члана 
породице. 

 
Активности Службе на предметима/ тражењима у вези Другог светског рата: 

 Примљено је и обрађено 75 захтева за издавање потврде о времену проведеном у 
заробљеништву и 16 захтева за издавање потврде о времену проведеном у 
интернацији за време  Другог светског рата; 

 У базу података везано за Други светски рат унето је 1500 картона ратних 
заробљеника. 

 
Активности Службе на предметима/ тражењима невезаним за оружани сукоб: 

Захтеви за тражење из категорије економских миграната, односно тражења 
невезана за оружани сукоб и масовни покрет/ миграције становништва, реализују се 
превасходно у сарадњи са Службама тражења других Националних друштава са 
којима Служба тражења Црвеног крста Србије има врло добру сарадњу.  

 Контакти са другим Службама тражења су врло интензивни и многоструко  већи 
од броја покренутих тражења, будући да се поједини захтеви који су покренути пре 
више година процесуирају и на њима се ради континуирано, до добијања коначног 
одговора. 

 Покренуто је 40 и примљено 18 захтева за тражење лица чији нестанак није  везан 
за  оружани сукоб и/или ирегуларне миграције. 
 

     Активности Службе  у вези  ирегуларних мирграната:  
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            Служба тражења се од маја 2015.године, када се у Републици Србији бележи 
повећан број миграната са Блиског истока, активно укључила у активности помоћи 
породицама које су на миграторном путу изгубиле међусобни контакт. На уласку и 
изласку из земље, где постоје пунктови Црвеног крста, сарадници и волонтери Службе 
тражења кроз поделу лифлета на енглеском, француском и арапском језику пружају 
информацију мигрантима како да пријаве губитак контакта са чланом породице. 
             У директној вези са колегама Црвеног крста Македоније (Ђевгелија и 
Табановце) и Хрватске (Славонски Брод), сарадници Служби тражења из Прешева и 
Шида помажу да се контакт међу раздвојеним члановима породица, прекинут на 
миграторној рути од Македоније до Хрватске, поново успостави.     
         Поред класичне форме тражења, овакви захтеви добијају и елементе активности 
који карактеришу процес  спајања породица, а најчешће се реализују у контактима са 
Управом граничне полиције и Комерсаријатом за избеглице Републике Србије и 
Високим комесаријатом Уједињених нација за избеглице. 
          Бележи се и увећан обим посла у вези пријема такозваних „циркуларних захтева 
за тражење“, примљених од националних друштава Црвеног крста западне Европе. У 
односу на претходну годину, број ових захтева је четвороструко већи. Највећи број 
оваквих захтева примљен је од Црвеног крста Немачке, а затим Аустрије, и они се 
циркуларно шаљу свим националним друштвима Црвеног крста Европе која спадају у 
земље транзита или дестинације ирегуларних миграната.  

 Од друштава Црвеног крста западне Европе примљено је 164 захтева за тражење 
ирегуларних миграната, од чега је 8 особа регистровано да су ушли у Републику 
Србију, али се нису задржали у Србији, док је из Србије према иностранству 
покренуто 9 тражења за исту категорију корисника. 

             Интензивиране су активности Службе око помоћи мигрантима који се раздвоје 
од чланова породице на путу према западној Европи. Црвени крст Србије је као 
подршку омогућио да се породице јаве својим сродницима (телефонски разговор до 
три минута), да им пошаљу поруку где се налазе и/или да покрену тражење.   
            Најчешће ситуације које су доводиле до раздвајања породица, и самим тим 
захтевале ангажовање Службе тражења, су када чланови породице и сродници пређу 
границу у различито време, или уђу различите аутобусе, односно када је неопходно 
медицинско збрињавање једног члана породице или групе која путује заједно.  

 Додатним ангажовањем, Служба је помогла да 147 породица које су изгубиле 
контакт са чланом породице на миграторном путу успоставе међусобни контакт. 
Сарадници Службе тражења су на територији Републике Србије али и 
прекограничном сарадњом у директној сарадњи са колегама Служби тражења у 
региону успели да споје  44 раздвојене породице. Од овог броја 9 деце је спојено са 
родитељима. 

       
   Обуке и тематски састанци 

 Одржана су 3 састанка координатора Координационих канцеларија Службе  
тражења; 

 Одржана је конститутивна седница Комисије Службе  тражења; 
 

         Служба тражења настојала је и ове године да одржи едукације нових сарадника и 
волонтера у градовима и општинама, у циљу њиховог упознавања са мандатом и 
активностима Службе, а ради ефикаснијег спровођења послова којима се Служба 
траежња Црвеног крста Србије бави и која су у оквиру њеног хуманитарног мандата.  
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Одржана су 2 семинара за обуку кадрова за рад на пословима Службе  тражења: 
 

Обука сарадника Црвеног крста за рад на пословима Службе тражења 

Организација Црвеног крста Датум обуке Број полазника 

Београд   11. март              21 

Нови Сад   29. април              18 

Укупно:  39 

 

 У марту и априлу 2015.године, представнице Службе су учествовале у функцији 
предавача на обукама Јединица за деловање у несрећама у Организацијама 
Црвеног крста Пожаревац, Свилајнац, Параћин и Трстеник; 

 Представник Службе тражења учествовао је на седници Комисија за нестала лица 
Влада Република Србије и Хрватске  и радне групе за лица која се воде као нестала 
у сукобу на Косову и Метохији (Приштина фебруар 2015.године и Београд, март 
2015. године ); 

 Група од 10 студената Факултета безбедности и 13 студената Правног факултета су 
се у мају 2015. године у Служби тражења, кроз презентације  и увидом у 
документацију која се чува  у Служби, упозале се са њеним мандатом и 
активностима; 

 Поред редовног састанка Служби тражења европских земаља, на  коме је Служба 
тражења Црвеног крста Србије имала активно учешће, ове године је представник 
Службе учествовала и на венредном састанку Служби тражења посвећеном 
миграцијама, одржаном у Паризу октобра 2015.године; 

 У октобру је представник Службе тражења учествовала у Скопљу на округлом столу 
који је организовао Црвени крст Македоније, посвећеном миграцијама. На састанку 
су подељена искуства земаља у региону везано за мигрантску кризу и изазови са 
којима се посебно Служба траежења суочава са већим приливом миграната који 
пролазе кроз наш регион. Договорени су даљи кораци у сарадњи Служби у циљу 
ефикаснијег одговора на потребе миграната око успостављања породичних веза; 

 У новембру 2015.године у Загребу, сарадница Службе тражења учествовала је на 
првом састанку Регионалног информативног центра Служби тражења. 

 У Београду је у децембру у организацији Међународног Комитета Црвеног крста, 
реализован Регионални састанак сарадника на пословима Службе тражења у 
транзитним центрима у Македонији, Србији, Хрватској и Словенији, на ком су 
размењена искуства из рада са категоријама миграната и тражилаца азила и 
договорена будућа сарадња на овим пословима. 

   У 2015. години су настављене редовне посете Центара за азиланте у Сјеници, 
Тутину и Бањи Ковиљачи, као и транзитних центара у Прешеву и Шиду. Управе 
центара су упознате са активностима Црвеног крста у раду са овим категоријама, 
публиковани су постери тражилаца као један од начина тражења лица (постери „Trace 
the face“, односно  „тражење преко фотографије тражиоца“), а исти се од јуна месеца 
публикују и у транзитним центрима Прешево и Шид.                         

 Може се констатовати да је Служба у 2015. години, уз добру сарадњу са свим 
организацијама и институцијама са којима је сарађивала, успешно одговорила својим 
обавезама и задацима, поштујући Основне принципе Покрета и штитећи интересе 
појединца и породице. 
 
ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 
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(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије,  члан 9. став 1, 2, 4. и 6. члан  14, 15. и 
16.  Закона) 
 

Пројекат је имплементиран у периоду између две седнице као наставак 
Програма превенције трговине људима који је започет 2005. године средствима која су 
обезбеђена од стране Норвешког Црвеног крста, док је Дански Црвени крст подржао 
административне процедуре везане за имплементацију. Током наредних година 
финансирање Програма су у појединим, тачно одређеним активностима подржали 
Шпански Црвени крст, UNHCR, IOM, Амбасада САД у Београду, Швајцарска 
организација за развој и сарадњу (SDC) и Међународна федерација Друштава Црвеног 
крста и Црвеног полумесеца. 

Циљеви Програма су усмерени ка смањењу рањивости потенцијалних и 
стварних жртава трговине људима у Србији. Акценат је стављен на младе, укључујући 
и посебно рањиве групе, кроз превентивну делатност. Спроведена је и обука за 
професионалце који могу доћи у контакт са жртвама трговине људима. Свим 
претходним Програм је унапредио капацитет Црвеног крста Србије да се бави 
питањима трговине људима.  

Пројекат је спроведен од стране Црвеног крста Србије у тесној сарадњи седишта 
и 80 организација Црвеног крста у градовима и општинама широм земље. 
 
Резултати Програма у извештајном периоду : 

Преко 300 информативних радионица у градовима и општинама реализовало је 
237 активних младих едукатора Црвеног крста у градовима и општинама. Овим је 
информисано  преко 20.000 особа (од почетка спровођења Програма број 
информисаних је 350.000). Путем вршњачке едукације млади, поготово они који су 
према званичним статистикама најрањивији, бивају упозорени на постојање проблема 
и обучени о мерама заштите. Значајан број одраслих, укључујући ту и представнике 
посебно угрожених група попут Рома и интерно расељених лица, као и родитеља и 
наставника такође су информисани о проблему трговине људима.  

Одржан је један  семинар обуке за тренере, за укупно 30 учесника из Ваљева, 
Вождовца, Врања,  Горњег Милановца, Звездаре,  Ивањице, Кикинде, Крагујевца, 
Краљева, Крушевца,  Лознице, Мионице, Новог Сада, Панчева, Руме, Савског венца, 
Старог града, Сомбора, Ћићевца, Ужица, Шапца и Шида. Циљ оспособљавања 
тренера је да у својим срединама спроведу обуку будућих едукатора према 
стандардизованој агенди и начину организације.   

Семинари за обучавање омладинских едукатора, селектованих према 
очекивању да својим даљим активностима, најкраће две године, шире знање о 
проблему трговине људима и начину превенције овог проблема одржавани су  на 
регионалним нивоима у складу са достављеним плановима организација Црвеног 
крста у градовима и општинама и реалним потребама и то у Крагујевцу,  Београду за 
учеснике из Старог града, Савског венца, и Палилуле, у Краљеву и у Коцељеви. 
Организатори ових семинара су биле организације Црвеног крста у градовима и 
општинама. Реализатори су били сертификовани тренери према одабиру Црвеног 
крста Србије који су у групи по три тренера реализовали едукацију према 
стандардизованој агенди и преузели улогу ментора едукованој групи како би пратили 
њихово ангажовање, пружали неопходну саветодавну помоћ и охрабрили их да 
самостално спроводе информативне радионице. Размена тренера као и менторство 
над едукаторима као делегирана одговорност оцењени су до сада као успешан метод 
задржавања волонтера. 
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Спровођењем наведених обука остварени су вишестуки циљеви међу којима су 
приоритет имали припрема будућих предавача и размена искустава међу запосленима 
и волонтерима о спровођењу програма. Осврћући се на евалуације семинара, Програм  
је имао много користи од сарадње и заједничког наступа са Министарством 
унутрашњих послова Републике Србије.  

Како би се одржао жељени ниво квалитета спровођења информативно-
превентивних активности са децом и младима сви едуковани волонтери упознати су са 
садржином сета едукативног материјала који сликовито објашњава феномен трговине 
људима и мере заштите циљним групама од предшколског узраста до периода 
адолесценције.  

Едукативно-промотивна трибина у сали  Дома омладине у Београду одржана је 
25. маја за  велики број  учесника,  са називом “Слобода нема цену". Информације које 
су том приликом посебно наглашаване се односе на особе које у свом 
професионалном раду могу доћи у контакт са жртвама трговине људима. Циљ је био 
да се ови професионалци сензибилишу за проблематику и да се боље припреме да 
ефикасно реагују на потенцијалне или реалне жртве трговине људима. У циљу 
мотивисања здравствених радника и њиховог активног укључивања у сузбијање 
трговине људима одржан је семинар у сарадњи са Студентском унијом медицинара. 
Методом већ доказане вршњачке едукације,  обратили смо се,  не само угроженима 
већ и младим људима од којих се очекује да реагују и својим поступцима помогну и 
спасу жртву трговине људима.  

У јуну 2015. године, видео спот “Button for Help” (Дугме за помоћ), посвећен 
борби против трговине људима, урађен у сарадњи  Црвеног крста Србије и Агенције 
New Moment New Ideas Company   освојио је  Лава на овогодишњем највећем светском 
фестивалу креативности у Кану (Cannes Lion). Идеја је настала инспирисана 
чињеницом да се сваког дана стотине жртава трговине људима превезе кроз нашу 
земљу. У намери да помогне жртвама пре него што буде прекасно, спотом је 
представљена идеја Дугме за помоћ, kao једноставан механизам који жртвама може 
спасити живот.  

И током овог лета, вршњачки едукатори  оспособљени за преношење савета о 
мерама заштите у ситуацијама које могу водити у упадање у замку трговине људима,  
током свих 8 смена Летње школе Црвеног крста организоване у Баошићу,  
свакодневно су преносили знање деци која су ову школу похађала, чиме је 500 
полазника примило превентивну поруку.     

Група за развој пројекта која окупља веома посвећене волонтере и која  има за 
циљ поспешивање унутрашње организације пројектних активности, размену и 
дистрибуцију релевантних извештаја, као и повећање организационог капацитета за 
организовање стандардних активности и нових иницијатива давала је активан 
допринос Програму током читавог извештајног периода.  У сусрет новом изазову и 
повећаном приливу миграната на свом путу кроз Републику Србију инициран је нови 
сет електронског едукативног материјала, у циљу повећања свести како јавности 
тако и професионалаца који са њима долазе у контакт, о ситуацији у којој се 
мигранти налазе и свим ризицима њиховог пута.  Нови модул "Превентивног 
Пакета"  који се односи на сегмент миграција прате детаљне инструкције волонтерима 
како би се обезбедио стандард и достигнути ниво спровођења активности. Годишња 
евалуација Програма указала је на неопходност његовог проширења на развијање и 
спровођење модула којима ће се утицати на повећање свести јавности а посебно 
професионалаца који долазе у контакт са мигрантима о њиховим правима, потребама 
и угрожености која их прати на путу до жељене дестинације.  
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Конституисана је Комисија за борбу против трговине људима која је током 
извештајног периода одржала две седнице разматрајући актуелна питања. 

Програм би требало посматрати и у оквиру Мреже европских друштава  Црвеног 
крста и Црвеног полумесеца која се баве одговором на проблем трговине људима и 
мреже PERCO.  

Црвени крст Србије је заузео активну улогу у осигуравању размене искустава и 
експертизе међу европским друштвима Црвеног крста и осталим међународним 
партнерима. Искуство нашег Националног друштва на пољу превенције трговине 
људима,  допринос развоју Програма борбе против трговине људима у националним 
друштвима у окружењу и активан допринос развоју сличних програма широм Европе 
допринело је настанку заједничке иницијативе националних друштава Босне и 
Херцеговине, Црне Горе и Србије о спровођењу заједничке  

Обележавање Европског дана борбе против трговине људима и ове године је 
спроведено као заједнички наступ Црвеног крста, постојећих Локалних мрежа за борбу 
против трговине људима и партнера у имплементацији активности сузбијања трговине 
људима током читавог месеца октобра. Већ препознатљивим јавним манифестацијама 
излагања лутке - симбола жртве трговине људима на трговима, улицама и  излозима 
продавница волонтери Црвеног крста и ове године су скретали пажњу грађана на 
проблем трговине људима. Велико интересовање партнера и реакције јавности 
подстакле су симулација сцена трговине људима и патњи кроз које пролазе жртве које 
су извели волонтери Црвеног крста.  

Тренери Црвеног крста Србије путем специјализованих семинара, али и током 
реализације омладинских летњих кампова своја знања преносили су вршњацима из 
Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније и Црне Горе и учесницима међународног 
кампа Атлантис који је ове године реализован у Португалу. Тема трговина људима 
била је део агенди летњих кампова  којима су едукатори Црвеног крста Србије 
присуствовали у својству предавача. 

Заједничка и свеобухватна активност седишта, сарадника и волонтера  
организација Црвеног крста у градовима и општинама дала је  резултат који је запажен 
од стране великог броја организација и институција у земљи и свету. 

Све реализовано у извештајном периоду, резултирало је бројним новим 
иницијативама за сарадњу, а посебно интензивирањем континуинираних превентивних 
активности које Црвени крст реализује за децу и младе у школама. 
 
ШИРЕЊЕ ЗНАЊА О МЕЂУНАРОДНОМ ХУМАНИТАРНОМ ПРАВУ (МХП) И 
ОСНОВНИМ ПРИНЦИПИМА МЕЂУНАРОДНОГ ПОКРЕТА ЦРВЕНОГ КРСТА И 
ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА – ДИФУЗИЈА 
(Законски основ: члан 2. и члан 9. тачка 2 Закона о Црвеном крсту Србије, Ширење 
знања о међународном хуманитарном праву (дифузија) представља обавезу државе, 
преузету ратификацијом Женевских конвенција од 1949, Допунских протокола уз те 
конвенције од 1977. и других међународних уговора)  
 

У складу са планом рада за 2015. годину реализоване су следеће активности: 
 
Опште активности у вези са ширењем знања о МХП-у и Основним принципима 

Усаглашен је и детаљно разрађен годишњи план за програм дифузије Црвеног 
крста Србије. У циљу јачања капацитета, и примене савремених трендова у раду, 
представник Црвеног крста Србије, учествовао је на састанку групе за правну подршку 
Европских националних друштава, који је одржан у Истанбулу, 23. и 24. фебруара 
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2015. године. 
 

Обележавање Међународног дана Црвеног крста и Црвеног полумесеца  
Међународни дан Црвеног крста и Црвеног полумесеца, 8. мај, који је ове године 

посвећен Основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца, адекватно је обележен на свим нивоима организовања Црвеног крста.  

Црвени крст Србије је прихватио сугестије, и имплементирао активности које су 
предложене на нивоу Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, али 
је овој манифестацији дао и свој печат.  

Са жељом да широкој јавности на што бољи начин приближи бројне активности 
које Црвени крст Србије спроводи у корист грађана, седиште Црвеног крста Србије 
обележило је следећим активностима:  

Председник Републике Србије господин Томислав Николић, примио је 
делегацију Црвеног крста коју су чинили проф. др Драган Радовановић, председник, 
Весна Миленовић, генерални секретар Црвеног крста Србије и Јелена Стијачић, шеф 
регионалне делегације МКЦК. 

 Највиши представници Црвеног крста Србије информисали су Председника 
Републике о актуелним хуманитарним програмима које реализује Црвени крст Србије, 
са посебним освртом на помоћ коју је Црвени крст Србије пружио становништву 
погођеном поплавама 2014. године.  

Председник Николић је веома позитивно оценио улогу и активности које је 
Црвени крст имао у санирању последица поплава у Србији током прошле године.  

Изразио је интересовање за актуелне активности Црвеног крста у Србији и 
пружио подршку у раду волонтерима и професионалцима Црвеног крста Србије у 
остварењу задатака из мисије Црвеног крста.  

Централно обележавање “Снага хуманости: Основни принципи у акцији” 
одржано је на Калемегданској тврђави у Београду, 8. маја у трајању од 12 до 14 
часова. 

 Кроз активности на пунктовима презентоване су традиционалне активности и 
програми које Црвени крст Србије у континуитету реализује од свог настанка, 
капацитети којима Црвени крст Србије располаже, као и програми које Црвени крст 
Србије реализује како би одговорио на актуелне проблеме у друштву.  

Партнери, сарадници, представници државних институција и диполматско-
конзуларних представништава позвани су да присуствују овом догађају и упознају се са 
програмима и активностима Црвеног крста Србије.  

Позив да пропрате овај догађај упућен је и медијским кућама.  
Инфо пулт је ове године био посвећен активностима ширења знања о 

Међународном покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Основним принципима, 
као и свим вредностима које Међународни Покрет Црвеног крста заступа. 

 Организован је и мини квиз “Шта знаш о Црвеном крсту?”. Уколико нису знали 
одговоре, пролазници су их могли добити на другим пунктовима, а за тачан одговор на 
питање дељени су пригодни поклони.  

На пункту број 2 кроз продајну изложбу уметничких радова деце и младих са 
инвалидитетом из организација Црвеног крста Кањижа, Краљево и Ивањица, као и 
путем дистрибуције лифлета од стране старијих волонтера Црвеног крста Савски 
венац, презентовани су Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из 
осетљивих група у образовни систем и Програм бриге о старијима.  

Пункт број 3 био је посвећен промоцији добровољног давалаштва крви. Млади 
волонтери Црвеног крста из Ћићевца и организација Црвеног крста са територије 
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Београда су овом приликом на креативан начин, путем цртежа настојали да истакну 
значај ове хумане активности и привуку што већи број давалаца крви.  

На пункту број 4 заинтересованима су дељени лифлети и пружане информације 
у вези са активностима и мандатом Службе тражења. 

Пункт број 5 био је посвећен  програму деловања у несрећама Црвеног крста 
Србије. Представљен је начин организовања Црвеног крста Србије за ове активности и 
капацитети Црвеног крста Србије за деловање несрећама. Заинтересовани грађани су 
могли да добију информације о активностима  Црвеног крста Србије током ванредних 
ситуација које су се дешавале на нашим просторима, виде опрему и упозају се са 
активностима спасилаштва на води.  

Кроз игролике едукативне активности на пункту број 6 презентоване су 
активности програма Промоција хуманитарних вредности и Програма борбе против 
трговине људима.  Занимљивим играма које су организовали волонтери Црвеног крста 
придружио се велики број омладине и деце случајних пролазника. Захваљујући 
чињеници да кроз ове програме Црвени крст Србије одговара на актуелне проблеме у 
друштву, овај пункт је привукао велику медијску пажњу.  

На пункту број 7 најмлађи волонтери Црвеног крста приказали су знање прве 
помоћи и ову традиционалну активност Црвеног крста учинили још доступнију 
грађанима. Научене вештине указивања прве помоћи показали су и инструктори прве 
помоћи Црвеног крста Стари град и њихови полазници особе са сметњама у развоју и 
инвалидитетом. 

Пролазницима на Тргу Републике дељени су материјали који су саставни део 
промотивних активности Црвеног крста у посебним програмима.  

Обележавање ове манифестације праћено је постерима са Основним 
принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Коришћено је идејно решење 
предложено од стране МКЦК, Међународне федерације друштава Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца. Постери су у електронској и штампаној форми достављени свим 
организацијамa Црвеног крста на територији Србије.  

У реализацији ове активности учествовало је око 150 волонтера и 
професионалаца из организација Црвеног крста са територије Београда, чланови 
националних тимова за деловање у несрећама и седишта Црвеног крста Србије. 
Посебан допринос манифестацији дали су волонтери и сарадници организација 
Црвеног крста из Краљева,Ћићевца, Ивањице и Кањиже. 

Обележавању Међународног дана Црвеног крста и Црвеног полумесеца  
присуствовали су и представници Војске Србије, Министарства унутрашњих послова, 
Министартва здравља и други гости.  

Логистичку подршку овој активности пружили су чланови националних тимова за 
деловање у несрећама.  

Обележавање Међународног дана Црвеног крста и Црвеног полумесеца  је било 
добро медијски пропраћено.  

Део трошкова израде постера подржали су Амбасада Швајцарске у Београду и 
Регионална делегација МКЦК у Београду. 

Црвени крст Војводине је 9. маја 2015. године у Новом Саду, уз подршку Црвеног 
крста Србије организовао активност за младе која представља интерактиван облик 
ширења знања о међународном хуманитарном праву.  

Током године интензивиране су активности на промоцији Основних принципа и 
посебно прилагођена предавања одржана на пет обука за деловање у несрећама, 
намењиним секретарим организација Црвеног крста у Србији. (Београд, Нови Сад, 
Краљево и Ниш).  
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Пројекат: Обележавање 50 година од усвајања Основних принципа Црвеног крста 
и Црвеног полумесеца – наши принципи у акцији 

На иницијативу седишта Црвеног крста Србије, средства за реализацију овог 
пројекта обезбеђена су од стране Швајцарске Амбасаде у Београду. Пројекат је 
обухватио следеће активности:  
 
Промотивни материал   

У оквиру овог пројекта, Црвени крст Србије је припремио у електронској и 
штампаној форми постере са Основним принципима Црвеног крста, који су пре 8. маја 
2015. године дистрибуирани свим организацијама Црвеног крста у Србији. У августу су 
припремљени и дистрибуирани лифлети посебно намењени обележавању ове 
годишњице - “Од Оснoвних принципа до индивидуалне акције.”  
 
Конкурс „Основни принципи Црвеног крста и Црвеног полумесеца у акцији„ 

Придруживши се  глобалној кампањи – „Наши  принципи у  акцији“ – која је 
настојала да истражи основну  улогу коју принципи имају у спровођењу хуманитарне 
мисије и покаже како њихова примена омогућава да лица погођена сукобом, 
природном катастрофом или кризом преживе и сачувају своје људско достојанство.  

 Конкурс „Основни принципи Црвеног крста и Црвеног полумесеца у акцији„ 
у коме су могли учествовати студенти свих Универзитета у Србији је отворен 8. маја 
2015. године. 

У жељи да се покаже суштина и свеобухватност Основних принципа,  
студентима је остављена могућност да сами одаберу аспект и начин на који ће са 
Црвеним крстом поделити своје виђење о Основним принципима. 

 Пропозиције за учешће на овом конкурсу усвојила је Комисија за међународно 
хуманитарно право Црвеног крста Србије. 

Дана 15. октобра, Комисија коју су сачињавали проф. др Весна Кнежевић 
Предић, професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду и члан 
Комисије за МХП Црвеног крста Србије, Дејан Укропина, председник Комисије за МХП 
Црвеног крста Србије и Саша Аврам, стручни сарадник Црвнеог крста Србије, оценила 
је радове приспеле у оквиру конкурса.  

Девет радова је одабрано да уђе у публикацију Црвеног крста Србије – Основни 
принципи Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца у акцији. Такође, 
изабрана су три првопласирана рада.  

Радови садржани у збирци по свом концепту и садржају могу се поделити у две 
групе. Прва група садржи радове који представљају Основне принципе у историјском и 
контексту савремених друштвених кретања. Друга група радова предстaвља лични 
доживљај и утицај Основних принципа Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Збирка је 
штампана у тиражу од 300 примерака.  
 
Округли столови   

Црвени крст Србије је организовао три Округла стола у оквиру овог Пројекта.   
            Први Округли сто одржан је седишту Црвеног крста Краљево 22. октобра 2015. 
године. Поред професорке Весне Кнежевић Предић, која је говорила о историјату и 
развоју Основних принципа, и Саше Аврам која је своје излагање посветила значају 
примене принципа у хуманитарној акцији, присутнима се обратила Светлана 
Дражовић, професор права у Средњој школи у Краљеву и доугогодишњи волонтер и 
сарадник Црвеног крста Краљево, која је своје излагање посветила перцепцији и 
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значају Основних принципа са становишта практичног деловања волонтера.  Округлом 
столу су присуствовали сарадници и волонтери Црвеног крста у Краљево, студенти и 
ученици средњих школа. Округли сто је био одлично медијски пропраћен.  

Други округли сто одржан је у седишту Црвеног крста Војводине, 5. новембра 
2015. године. Панелисти су  били мр. сци Сињка Сомер, потпредседник Црвеног крста 
Србије, која је била модератор и своје излагање је посветила примени Основних 
принципа у пракси Црвеног крста Србије,  проф. др Весна Кнежевић Предић и Саша 
Аврам.  У дискусији која се развила након уводних излагања, учествовали су присутни 
сарадници, професори и студенти  Правног факултета универзитета у Новом Саду, 
волонтери, сарадници и секретари из војвођанских организација Црвеног крста. 

Трећи Округли сто одржан је у Београду, у седишту Црвеног крста Србије 26. 
новембра 2015. године. Панелисти су били председник Црвеног крста Србије, проф. др 
Драган Радовановић, Његова екселенција, господин Жан Данијел Рух, Амбасадор 
Швајцарске у Београду, проф. др Весна Кнежевић Предић и Изток Суша, дипл. 
менаџер безбедности, дугогодишњи волонтер Црвеног крста Србије.   

Око 50 присутних студента, учесника такмичења, сарадника и волонтера 
Црвеног крста, имали су прилику да чују излагања, учествују у дискусији и присуствују 
додели награда најуспешнијим учесницима конкурса. Награде су уручили председник 
Црвеног крста Србије и Амбасадор Швајцарске. 

 Сви учесници Конкурса чији су радови објављени у публикацији адекватно су 
награђени, захваљујући донацији Амбасаде Швајцарске у Београду. 

Прву награду, ваучер у вредности од 24.000 динара освојила је Јелена Пејић, 
студент Факултета политичких наука Универзитета у Београду.  

Добитиник друге награде, ваучера у вредности од 18.000 динара је Петар Тешић 
из Новог Сада, студент Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду, 
Универзитет Привредна академија у Новом Саду. 

Трећу награду, ваучер у вредности од 12.000 динара, освојио је Марко Ћулибрк 
из Руме, студент  Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. 

Добитници ваучера за куповину у књижарама у вредности од 2.000 динара су: 
Јована Лазић из Прокупља, судент Факултета организационих наука 

Универзитета у Београду, 
Татјана Ђаковић из Крагујевца, студент Факултет медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, 
Сава Веселиновић из Панчева, студент Медицинског факултета Универзитета у 

Београду, 
Јелена Мрђа из Руме, студент Филозофског Факултета Универзитета у Новом 

Саду,  
Димитрије Митић из Руме, студент Факултета техничких наука Универзитета у 

Новом Саду и 
Душанка Мијатовић из Ирига, студент Филозофског  факултета Универзитета у 

Новом Саду.  
 Округли сто је био адекватно медијски пропраћен. 
 Присутнима је уручен примерак публикације.  
Као део припрема за реализацију активности у 2016. години, Црвени крст Србије 

је учествовао у својству посматрача на радионици о безбеднијем присуству, коју је у 
сарадњи са Међународним комитетом Црвеног крста организовао Македонски Црвени 
крст.  
 
Посебне активности у програму Дифузије 
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Сарадња са Министарством одбране и Војском Србије 
У оквиру редовне сарадње са Генералштабом Војске Србије Црвени крст Србије 

учествовао је у планирању и извођењу три војне вежбе у сарадњи са Центром за обуку 
путем симулација Генералштаба Војске Србије. Вежбе су реализоване од 30. марта до 
2. априла 2015. године,  од 8. до 11. јуна 2015. године,  15. до 18. септембра, 27 – 29. 
октобра  и 8 – 10. децембра 2015. године.  

  Реализацији ових вежби претходили су састанци, консултације и израда 
сценарија са припадницима Војске Србије. Такође, у оквиру сарадње са Одељењем за 
цивилно-војну сарадњу, представници Црвеног крста Србије учествовали су у 
припремама и реализацији регионалног семинара за Цивилно - Војну сарадњу, који је 
одржан од 25 – 30. октобра 2015. године у Београду. 
 
Сарадња са високошколским институцијама 

Сарадња са универзитетима и високошколским установама одвијала се путем 
учешћа у активностима које ове институције организују (обележавање дана значајних 
за међународно право)  као и учешћем студената у активностима које поводом 
промоције међународног хуманитарног права организује Црвени крст Србије. Седиште 
Црвеног крста Србије посетила је организована група студената правног факултета 
Универзитета у Београду и том приликом се упознала са активностима и начином 
функционисања организације Црвеног крста.  

 
 
 
Активности Комисије за међународно хуманитарно право Црвеног крста Србије 

Комисија за међународно хуманитарно право Црвеног крста Србије наставила је 
свој рад у 2015. години. Одржана су два састанка Комисије, и две консултације са 
представницима Министарства спољних послова Републике Србије. Приликом 
припрема за учешће делегације Црвеног крста Србије на статутарним састанцима 
Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, одржан је заједнички 
састанак Комисије за Међународно хуманитарно право и Комисије за међународну 
сарадњу.  

Представник Црвеног крста Србије активно је учествовао у раду Комисије за 
међународно хуманитарно право Републике Србије. 

 
Сарадња на посебним пројектима у вези са међународним хуманитарним правом 

Као и претходних година, Црвени крст Србије наставља да буде део активности 
које Међународни покрет ЦК/ЦП организује како би се ограничила употреба одређене 
врсте оружја: касетне муниције и нуклеарног оружја. У оквиру ових активности, Црвени 
крст Србије је активно учествовао на радионици коју је Норвешки Црвени крст 
организовао у време одржавања Прве конференције посвећене примени Конвенције о 
касетној муницији у септембру 2015. Такође, Црвени крст Србије је у групи националих 
друштава која се  активно залажу за наставак активности у оквиру Међународног 
покрета ЦК/ЦП на овом плану, путем давања подршке за организовање посебних 
догађаја на ову тему на предстојећој Међународној конференцији Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца и смерница за деловање Покрета на овом плану.  

На позив Краљевског института за међународне послове Црвени крст Србије је 
учествовао на радионици о хуманитарном утицају нуклеарног норужања која је 
организована у Лондону, Уједињено Краљевство,  у новембру 2015. године.  
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ПРОЈЕКАТ ’’ИСТРАЖИВАЊЕ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА’’ 
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6., члан 9. став 2., члан 13. и члан 
14. Закона и 3. и 4. Женевска конвенција из 1949 године). 
 
 Општи циљ пројекта ’’Истраживање хуманитарног права’’ (ИХП) је да унапреди 
разумевање тема из области међународног хуманитарног права и хуманих вредности 
код младих ван школског система, као и да у сарадњи са Министарством просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије подржи увођење садржаја програма 
Истраживање хуманитарног права у програм средњих школа, упоредо ојачавајући 
унутрашњу организациону структуру и људске ресурсе седишта Црвеног крста Србије, 
центара за дифузију и организација Црвеног крста у градовима и општинама. 

Активности пројекта ''Истраживање хуманитарног права'' су током овог 
извештајног периода биле усмерене на рад са младима узраста од 14 до 20 година. 
Активности са младима су реализоване кроз континуиране едукације у организацијама 
Црвеног крста у градовима и општинама кроз 30 часовни програм као и кроз 
реализацију скраћеног програма у трајању од 5 часова – МИНИ ИХП.  

Укупно 13 организација Црвеног крста у градовима и општинама реализовало је 
активности Истраживања хуманитарног права са 703 млада волонтера и ученика 
средњих школа. Активности пројекта Истраживање хуманитарног права у периоду од 
1. јануара до 31. децембра 2015. године  могу се анализирати кроз фазе пројекта:  
 
 
 Имплементација ИХП програма од 30 часова у организацијама Црвеног крста у 

градовима и општинама 
 
Организације Црвеног крста су током 2015. године реализовале активности са 

младима кроз континуиране едукације у организацијама Црвеног крста у градовима и 
општинама кроз 30 часовни програм. Четири организације Црвеног крста Бољевац, 
Ћићевац, Неготин и Параћин реализовале су активности са укупно 204 млада 
волонтера Црвеног крста и ученика средњих школа. Црвени крст Србије је на захтев 
организација подржао ове активности са промотивним и дидактичким материјалом. 

 
Табела 1. приказује број младих који су похађали 30-часовни програм ИХП и 

организацијама Црвеног крста у градовима и општинама 
   

 Организација Црвеног крста Број младих  

1. Бољевац 40 

2. Ћићевац 22 

3. Неготин 80 

4. Параћин 62 

Укупно:         204 

 
 Имплементација скраћеног ИХП програма – мини ИХП од 5 часова у 

организацијама Црвеног крста у градовима и општинама 
 
Како се програм развијао и његова реализација захтевала флексибилније форме 

примењиве у различитим облицима неформалне едукације, све више се јављала 
потреба за дефинисањем краћег облика програма Истраживање хуманитарног права 
који би олакшао организацијама Црвеног крста његову реализацију кроз кратке 
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једнодневне едукације са младима или као део програма обука у области дифузије. 
Црвени крст Србије је међу првим националним друштвима у региону који је започео 
континуирану реализацију МИНИ ИХП програма у трајању од 5 школских часова.  
 Укупно 9 организација Црвеног крста у градовима и општинама реализовало је 
радионице са 499 млада волонтера Црвеног крста.  

 

Табела 2. приказује број младих који су похађали Мини ИХП програм од 5 часова и 
организацијама Црвеног крста у градовима и општинама 
   

 Организација Црвеног крста Број младих  

1. Гаџин Хан 60 

2. Ивањица 10 

3. Краљево 180 

4. Нови Сад 92 

5. Пожаревац 62 

6. Рума 30 

7. Шабац 30 

8. Сомбор 11 

9. Звездара 24 

Укупно:         499 

 
 Акредитација програма Истраживање хуманитарног права за школску 

2016./2017. и 2017./2018.годину. Током новембра 2015. године Црвени крст Србије 
је по шести пут поднео захтев Заводу за унапређивање образовања и васпитања за 
акредитацију семинара Истраживање хуманитарног права за стручно 
усавршавање наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 
2016./2017. и 2017./2018. годину. Резултати конкурса очекују се у марту 2016. 
године.  

 
MЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
(Правни основ:Закон о Црвеном крсту Србије, члан 9, тачка 2, члан 11, 13. и 14.) 
 

Међународну сарадњу националног друштва чини низ активности у комуникацији 
и сарадњи са другим саставним деловима Међународног покрета Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца  (даље: МП ЦК/ЦП) -  националним друштвима (даље: НД), 
Међународном федерацијом друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца 
(даље:МФЦК), Међународним комитетом Црвеног крста (даље:МКЦК), другим 
међународним, хуманитарним, невладиним и владиним организацијама, агенцијама 
Уједињених нација (даље: УН) и Министарством спољних послова Владе Републике 
Србије као и другим министарствима када се ради о питањима из њихове 
надлежности.  

  Статут МП ЦК/ЦП дефинише Међународну сарадњу као једно од основних 
обележја самосталног НД. Документа МП ЦК/ЦП утврдила су принципе остваривања 
међународне сарадње и, у том смислу, посебно истичу значај  поштовања више 
Основних принципа – независности, неутралности, јединства.  

Међународну сарадњу НД у највећој мери остварују непосредно, кроз различите 
форме и садржаје.  

Највиши органи Црвеног крста Србије ову активност су уредили Статутом 
Црвеног крста Србије као и Упутством о остваривању међународне сарадње у 
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Црвеном крсту Србије у складу са међународно прихваћеним стандардима.  
Међународна сарадња НД припада како обавезним и традиционалним 

активностима чланица МП ЦК/ЦП, тако је и саставни део програмских активности. 
Посебно значајно место ова активност има и у стратешком документу Црвеног 

крста Србије – План акције 2014. – 2018. Овим документом је утврђено да 
Међународна сарадња припада међу основне програмске приоритете сврстанe у десет 
кључних области деловања. 

Активности у овој области су током 2015. године, вођене под мотом „Основни 
 принципи у  акцији“ у поводу обележавања 50. годишњице настанка и примене 
Основних принципа МП ЦК/ЦП. 

Такође, посебно истичемо активности које су вођене у складу са изузетно 
повећаним хуманитарним потребама на санирању последица катастрофалних поплава 
у 2014. години као и прилива миграната из Азије и Африке од јуна 2015. године.  

 
Сарадња са националним друштвима 

 Црвени крст Србије посетили су, почетком 2015. године, представници 
Француског (Обреновац, Лазаревац, Бајина Башта) и Луксембуршког 
(Обреновац, Бајина Башта) Црвеног крста који су на терену у општинама које су 
биле погођене поплавама у мају 2014. године сагледали начин на који је 
примљена и дистрибуирана хуманитарна помоћ угроженом становништву.  

 Представници Црвеног крста Србије у два наврата посетили су Црвени крст 
Републике Српске и том приликом учествовали на редовној годишњој Скупштини 
као и на састанку секретара локалних организације када су представљена 
искуства из активности поводом катастрофалних поплава у 2014. години. 

 Представници Црвеног крста Србије, на позив Црвеног крста/крижа Федерације 
Босне и Херцеговине, саставног дела Друштва Црвеног крста/крижа Босне и 
Херцеговине, учествовали су на Конференцији на којој су изложили искуства 
Црвеног крста Србије у раду са волонтерима. 

 На позив Црвеног крста Црне Горе, представници Црвеног крста Србије 
учествовали су на свечаном обележавању 140 година од настанка и рада овог 
националног друштва. 

 У оквиру Регионалног састанка посвећеног раду Службе тражења, на позив 
домаћина састанка Хрватског Црвеног крижа, представници Црвеног крста 
Србије учествовали су на делу скупа посебно организованом за високе 
представнике националних друштава и имали разговоре са представницима 
домаћина.  

 Представници Црвеног крста Србије су на позив Македонског Црвеног крста 
учествовали на свечаности обележавања 70. годишњице постојања и рада овог 
националног друштва. Том приликом обављен је низ разговора како са 
националним друштвом домаћином тако и са гостима из других националних 
друштва и представницима МКЦК и МФЦК а реализована је и посета Амбасади 
Републике Србије у Скопљу. 

 Црвени крст Србије је доставио писане извештаје за 15 националних друштава 
која су на билатералној основи донирала средства у корист програма помоћи 
становништву угроженом поплавама у 2014. години. Овим извештајима, уз 
пратећу документацију, извршено је правдање примљених средстава и њихово 
коришћење у складу са уговореном наменом. 
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Сарадња са МФЦК 

 Црвени крст Србије је био учесник два процеса које је иницирала МФЦК. Први се 
односио на ревизију средстава која су од стране МФЦК била пренета Црвеном 
крсту Србије као наменска за помоћ становништву угроженом поплавама током 
2014. године као и остала средства која су од стране МФЦК током претходне 
године достављана Црвеном крсту Србије као подршка програмским 
активностима. Резултати независне ревизије су да је Црвени крст Србије 
наменски и у складу са законом реализовао примљена средства.  
Други процес се односио на сагледавање реализације основног, стратешко - 
програмског документа МФЦК за период од 2010. до 2020. године – Стратегија 
2020. Овај документ се на овај начин сагледавао у само 4 од 189 националних 
друштава, међународно признатих чланица МФЦК. Црвени крст Србије је било 
једино национално друштво из Европе које је учествовало у овом процесу. 
Ставови које је Црвени крст Србије изнео у овом процесу били су део документа 
који је разматран на Генералној скупштини МФЦК у децембру 2015. 

 На позив Европске зоне МФЦК национална друштва из Србије, Хрватске и Босне 
и Херцеговине, заједно са представницима организатора као и представника 
више националних друштава из Европе и Азије, размотрили су искуства и знања 
стечена током катастрофалних поплава из 2014. године. 

 Др Милан Мирковић, волонтер из Горњег Милановца и члан Управног одбора 
Црвеног крста Србије, у својству члана Комисије за младе МФЦК 
представљајући Европу уз младог члана из Данске, учествовао је на 2 седнице 
Комисије за младе МФЦК као и на више међународних скупова од којих 
истичемо Припремни састанак младих за 12. Медитеранску конференцију и рад 
током Конференције као и активности током највиших статутарних састанака у 
децембру. Др Мирковићу као и осталим члановима Комисије, истекао је мандат 
на статутарним састанцима у децембру у Женеви и том приликом изражен је 
висок степен задовољства радом Комисије у периоду 2011. до 2015. године чему 
је др Мирковић дао значајан допринос. 
 

Сарадња са МКЦК 

 Током јануара Каролин Дује и Северин Шапа, високе представнице МКЦК које 
руководе реализацијом програма у Европи и Централној Азији, посетиле су 
Црвени крст Србије. Разговарало се о укупној сарадњи Црвеног крста Србије и 
МКЦК, обележавању 50 година од установљења Основних принципа Црвеног 
крста и Црвеног полумесеца и сарадњи у области Службе тражења, посебно 
несталих лица. 

 У априлу је Шарлота Линдзи Картлет, представница МКЦК у Радној групи за 
„брендинг“ посетила Црвени крст Србије и имала разговоре на ову тему. 

 Регионална делегација МКЦК је најавила за крај октобра посету Кристине Берли, 
Подпредседнице МКЦК, током које је требало да буде и званично отворен 
Центар МКЦК за информационе технологије и документацију који је премештен у 
Београд. Средином октобра ова посета је одложена за наредни период. 

 Црвени крст Србије је наставио са учешћем у раду Радне групе коју је оформио 
МКЦК која разматра могућности унапређења сарадње националних друштава и 
МКЦК а чији рад на ову тему се завршава током 2015. године. 

 Црвени крст Србије је на позив МКЦК прихватио да учествује у раду на теми 
Јачање координације и комуникације у оквиру Покрета која је разматрана на 
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Међународној конференцији у децембру 2015. године у Женеви. 

 Наше национално друштво, на позив МКЦК, уплатило је, у складу са 
могућностима, износ од 1.000 CHF као допринос активностима МКЦК што је од 
стране МКЦК веома позитивно прихваћено. 

 
Миграције 

 Од 5. а посебно 10. јуна бележи се изузетно повећан прилив миграната – 
избеглица у Републику Србију, из смера Републике Македоније док се у знатно 
мањој мери овај прилив евидентира из смера Републике Бугарске. Искључиви 
циљ кретања миграната је, по изјавама миграната, Западна Европа, посебно 
Немачка а затим Француска, Шведска и Норвешка. У периоду до 15. септембра 
мигранти су после транзита кроз Републику Србију настављали своје кретање 
преко границе између Србије и Мађарске (Суботица и Кањижа). 

       
После затварања границе са мађарске стране, своје кретање мигранти су 
преусмерили на запад преко границе Србије и Хрватске (најпре Сомбор) а после 
затварања граничних прелаза од стране Хрватске за прелаз миграната, прелаз 
се одвијао само преко територије општине Шид (тз. „зелена граница“). 
Посебно неуобичајено је било инсистирање Мађарског Црвеног крста да, у 
периоду заоштравања кризе после физичког затварања границе између 
Републике Србије и Републике Мађарске и непосредног сукоба миграната и 
мађарских полицијских и војних снага, захтева да његови представници уђу на 
територију Републике Србије и са нашим локалним организацијама 
дистрибуирају помоћ мигрантима. Како није било потребно да се овом захтеву 
удовољи обзиром да је Црвени крст Србије био оперативно присутан на читавој 
територији, он је и одбијен. Неуобичајено је да је Мађарски Црвени крст 
истрајавао на том захтеву истовремено не делујући на територији Републике 
Мађарске у складу са хуманитарним мандатаом МП ЦК/ЦП што су потврдили и 
представници МФЦК. 

Од 2. новембра, на основу споразума представника Републике Србије и 
Републике Хрватске, трансфер миграната одвија се организовано возом из 
Шида, четири пута дневно (у сваком возу по 940 миграната) уз услов да имају 
документ о регистрацији као и да су из подручја захваћених ратним сукобима – 
Сирија, Авганистан и Ирак док економским мигрантима из других држава није 
дозвољено да наставе кретање заједно са мигрантима из наведених држава.  
Прилив миграната задржао је исти тренд и по подацима Министарства 
унутрашњих послова које преноси UNHCRa (Високи комесаријат Уједињених 
нација за избеглице) током 2015. године до 29. децембра регистровано је 
577.425 миграната.  

 Црвени крст Србије је позван да присуствује и учествује у раду Радне групе     за 
мешовите миграције коју је формирала Влада Републике Србије којом руководи 
министар Александар Вулин, Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, а чланови су министарства одбране, унутрашњих послова, 
здравља, Комесаријат за избеглице и миграције.  

 У складу са законском регулативом и осталим документима у Републици Србији 
који се односе на миграције, Црвени крст Србије је део организованог одговора 
на ову хуманитарну кризу. Стога је Црвени крст од почетка присутан и активан 
на терену у свим местима у којима се региструју или задржавају мигранти: 
Прешево, Бујановац, Димитровград, Босилеград, Пирот, Неготин, Зајечар, 
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Београд, Кањижа, Суботица, Шид. У свим наведеним местима успостављена је 
дистрибутивна тачка Црвеног крста која је опремљена и има људске капацитете 
да било самостално или уз подршку специјализованих тимова или организација 
Црвеног крста из окружења, реализује своје хуманитарне задатке. Посебно је 
значајна улога Црвеног крста у Прешеву који је улазна тачка из смера 
Македоније за преко 95% миграната. Током периода у којем су мигранти 
напуштали територију Републике Србије преко „зелене границе“ са Мађарском, у 
организованом као и неслужбеним центрима за мигранте у Кањижи (Вашариште) 
и Суботици (Стара циглана), свакодневно је реализована дистрибуција 
хуманитарне помоћи као и остале активности Црвеног крста за мигранте. У том 
смислу Црвени крст је свакодневно реализовао дистрибуцију хуманитарне 
помоћи - храна, вода, хигијенски артикли, помоћ у привременом смештају, 
обнова породичних веза. 

 Према подацима Црвеног крста Србије од 10. јуна до 31. децембра 
дистрибуирано је 404.129 следовања од чега само у Прешеву за 228.706 
мигранта. 

 У сврху пружања хуманитарне помоћи од почетка континуираног прилива 
миграната успостављена је сарадња са UNHCRом. Резултат успостављене 
сарадње је Споразум за период од 6 месеци, до краја 2015. године, којим се  
дефинисало да ће UNHCR обезбедити хуманитарну помоћ за 72.000 миграната у 
вредности од 76.603.41 $ (америчких долара) у складу са критеријумима: жене, 
деца до 18 година, старији од 60 година, инвалидне особе, особе које упуте 
доктори да због здравственог стања приме помоћ, самохрани очеви и особе које 
су под потребом посебне физичке и менталне заштите што је и реализовано а 
овај модел сарадње даље није настављан већ је Црвени крст Србије усмерен на 
ЕСНО као даљег партнера.  

 МФЦК је обезбедила средства из DREF (Disaster Response Emergency Fund – 
Средства хитне помоћи) у износу од 296.902 CHF (швајцарских франака) за 
период од 17/8/2015 до 17/11/2015, а намена средстава је помоћ за 63.000 
одраслих и 4.500 деце. Такође, у септембру је објављен и Emergency Appeal 
(Апел за хитну помоћ) који је убрзо ревидиран на износ 3.200.000 CHF 
(швајцарских франака) за период од 9/9/2015 до 9/4/2016 а намена средстава је 
помоћ за 273.000 људи артиклима хране, хигијене и подршка Црвеном крсту 
Србије за реализацију активности. Истичемо и чињеницу да је у кратком периоду 
остварена попуњеност – обезбеђеност средствима Апела за хитну помоћ 
објављеног у септембру за помоћ мигрантима у Србији, оствареног у односу на 
првобитно објављен износ од 2.064.735 CHF (швајцарских франака) у висини од 
109,6%. Ово је његовом ревизијом омогућило увећање активности али 
представља и својеврсну реткост јер потврђује углед Црвеног крста Србије, 
поверење које национална друштва али и владе бројних држава које су 
донатори за ову сврху, имају у Црвени крст Србије када му поверавају своје 
донације. Крајем године и ревидирани износ је достигнут и премашен те је у 
припреми нова ревизија на износ који ће бити још виши а намена за хуманитарну 
активност у корист миграната. 

 21. августа министар Александар Вулин, са сарадницима и представницима 
Комесаријата за избеглице и миграције, посетио је Женеву. Том приликом, на 
позив министра, у делегацији је био и проф. др Драган Радовановић, 
Председник Црвеног крста Србије. Делегација је посетила МФЦК где је обавила 
разговор са Elhadj As Syem (Елхађ Ас Сиј), Генералним секретаром као и МКЦК 
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где се састала са Peterom Maurerom (Питер Маурер), Председником. Тема 
разговора била је актуелна хуманитарна ситуација у вези миграната као и 
могући даљи развој овог хуманитарног питања.  МФЦК и МКЦК су изразили 
признање као и подршку активностима Црвеног крста Србије у односу на 
мигранте. 

 19. и 20. септембра Црвени крст Србије посетио је Elhadj As Sy, Генерални 
секретар МФЦК са Simon Missirijem (Сајмон Мисири), в.д. шефом Европске зоне 
МФЦК са сарадницима и, том приликом, поред сусрета са највишим 
представницима националног друштва, упознавања са хуманитарним 
активностима у корист миграната, током посете Суботици и Кањижи, састао се и 
са министром Александром Вулином. 

 МФЦК је понудила а Црвени крст Србије прихватио подршку специјализованог 
делегата за комуникације са међународним медијима. Tommaso Della Longa је 
током 3 кратке мисије пружио значајну помоћ у међународној промоцији 
активности Црвеног крста Србије у раду са мигрантима успостављањем 
контаката и дистрибуцијом информација за међународне медије, пласманом 
информација и прича миграната за интернет страницу МФЦК као и 
сачињавањем кратког видео филма о раду са мигрантима. 

 Национална друштва која су билатерално подржала рад Црвеног крста Србије 
су: Швајцарски (са 82.000 CHF –швајцарских франака и најављених још 90.000 
CHF) и Луксембуршки Црвени крст (73.500 Euro која су у значајној мери 
реализована и, поред осталог, обезбеђена су и два комбинована путничко – 
теретна возила за организације у Прешеву и Кањижи), а представници оба 
национална друштва су посетила Републику Србију ради упознавања са 
активностима Црвеног крста Србије, у завршним договорима је утврђивање 
ширег садржаја сарадње са Шпанским Црвеним крстом (до сада већ активирано 
15.000 Euro из новчане донације) а свој интерес да нам пруже помоћ на 
билатералној основи изразила су следећа национална друштва: Босна и 
Херцеговина, Словенија, Црна Гора, Норвешка, Немачка, Финска, Аустрија. 

 Представници националних друштава из Хрватске (септембар) и Црне Горе (крај 
септембра почетак октобра), на свој захтев, боравили су у Црвеном крсту Србије 
са циљем упознавања са радом Црвеног крста Србије у пружању хуманитарне 
помоћи мигрантима. Специјализовани тимови ових националних друштава су у 
једнодневним посетама боравили у Прешеву, Београду, Суботици, Кањижи и 
Шиду. 

 Транзитни центар у Кањижи (Вашариште) такође су посетили и представници 
Мађарског и Аустријског Црвеног крста. 

 2. и 3. септембра Åsne Havnelid, Генерални секретар Норвешког Црвеног крста, 
посетила је са сарадницима Кањижу, Суботицу и Прешево ради сагледавања 
рада Црвеног крста Србије са мигрантима.  

 Остали партнери Црвеног крста Србије у овој хуманитарној операцији који су 
конкретно допринели обезбеђењем артикала помоћи реализацију активности : 
CARITAS, HELP, GIZ, Danish Refugee Council. 

 Црвени крст Србије такође је обавио велики број разговора са међународним 
хуманитарним организацијама које су се интересовале за могућност подршке: 
UNICEF, WHO  (Светска здравствена организација), Save the Children, Norwegian 
Church Aid и други. 

 Амбасадори или високи дипломатски представници који су посетили рад 
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Црвеног крста Србије на терену: ЕУ, Русије, САД, Велике Британије, Немачке, 
Јапана, Аустрије, Словачке, Француске, Индонезије, Белгије, Шкотске а 
Прихватни центар у Прешеву посетила је, поред наведених и група амбасадора 
у организацији Министарства спољних послова. 

 Поводом активности Црвеног крста Србије одржани су разговори и са високим 
представницима Европске уније – Делегација у Београду (чији су представници у 
више наврата посећивали места уласка и изласка миграната  у Републици 
Србији), ECHO – Хуманитарни биро Европске уније посебно о подршци 
активностима Црвеног крста Србије у корист миграната у току 2016. године и 
мисије EULEXa (European Union Rule of Law Mission).  

 25. септембра Црвени крст Србије је на позив представника Делегације ЕУ у 
Републици Србији учествовао на састанку са Johannessom Hanhom (Јоханес 
Хан), комесаром ЕУ, током којег је представио своје активности у односу на 
мигранте. Током посете Републици Србији Хан је посетио и колективни центар 
за мигранте у Принциповцу, Шид, где се, поред осталог, упознао и са 
активностима Црвеног крста.  

 Црвеном крсту Србије обратио се и наставља са обраћањем значајан број НВО - 
невладиних међународних организација. Наводимо оне које су се до сада 
обратиле: ACF (Action contre la faim), American Refugee Committee (ARC) 
International, Première Urgence International, LDS Charities, Secours Islamique 
France (SIF), Solidarités International. 

 Значајан број потенцијалних донатора (компанија) из Србије и иностранства се 
такође обратио Црвеном крсту Србије са понудом помоћи: Amko komerc (BiH – 
примљена донација у храни), C&A (примљена донација од 25.000 евра), Esensa 
(донација фолија које штите ос кише), Finace in Motion, Фондација Ана и Владе 
Дивац, INDITEX (Spanija, примљена донација у роби са преко 18.000 комада 
зимских одевних предмета), Pro Credit Banka, Unilever (завршна фаза 
реализације донације средстава за одржавање личне и колективне хигијене). 

 Исламска заједница Србије такође је партнер Црвеног крста Србије који 
обезбеђује 250 оброка дневно који се дистрибуирају у Шиду на пункту у 
Адашевцима. 
 
 

Извештај  о броју миграната који су примили помоћ 
 у организацијама Црвеног крста Србије од 10.6 до 

31.12.2015. 

Период 
извештавања 

Организација 
Црвеног крста 

Број снабдевених 
миграната у 

критеријуму за 
помоћ 

10.6.-31.12. Прешево 228.706 

10.6.-31.12. Кањижа 5.830 

10.6.-31.12. Суботица 4.695 

10.6.-31.12. Сомбор 5.273 

10.6.-31.12. Шид 122.060 

 Војводина Субтотал 137.858 

10.6.-31.12. Неготин 1.377 

10.6.-31.12. Зајечар 2.288 
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10.6.-31.12. Димитровград 14.279 

10.6.-31.12. Београд 19.621 

                   Примило помоћ укупно:  404.129 

 
Заступање права на азил у Републици Србији као једног од основних људских 

права је редовна активност Црвеног крста Србије већ неколико година  Реализује се 
кроз учешће на јавним  и медијским трибинама и округлим столовима на ту тему  свих 
поменутих година, те је тако било и у оквиру извештајног периода.  

Редовне месечне посете свим Центрима за азил у Републици Србији: 
Црвени крст Србије по договору са Међународним Комитетом Црвеног крста, од 

друге половине 2014. године у Центрима за азил презентира могућност коришћења 
породичних порука Црвеног крста за све категорије миграната. Плакати на енглеском 
(уз преводе на арапски, фарси и урду језик) су  истакнути у Центрима за азил у 
Боговађи,  Бањи Ковиљачи, Сјеници, Тутину и Крњачи. Организације Црвеног крста у 
местима где су центри смештени обучене су да оперативно преузму рад око 
породичних порука у Центрима за азил уз помоћ регионалних координатора Службе 
тражења. 

  Систем посета Центрима при коме стручни сарадник Црвеног крста Србије 
посећује Центре једном месечно, а секретари локалних организација најмање једном 
недељно и увек када има потребе, био је  функционалан током 2015. године, докле год 
је у Центрима боравио релевантан број тражилаца азила. Будући да је укупни 
капацитет свих центара за смештај тражилаца азила тренутно око 1.000 корисника, а 
да је током године, посебно од маја 2015. године, број смештених спао на мање од 100 
у свим центрима месечно, фокус је пребачен на Привремене прихватне центре и 
огроман број азиланата у транзиту кроз Србију. Уколико дође до повећања броја 
тражилаца азила Црвени крст Србије ће их одмах обухватити  активностима у оквиру 
свог мандата.   
          Редовне месечне посете илегалним мигрантима притвореним у Прихватилишту у 
Падинској Скели одвијају се по Протоколу о сарадњи са МУП-ом Србије од 2004 
године, те је са том праксом настављено и 2015. године. Приликом посета 
ирегуларним  мигрантима Црвени крст Србије деловао је као и раније, са аспекта 
хуманитарне помоћи (пакети хигијене), заштите (успостављање прекинутих породичних 
веза порукама Црвеног крста, могућност бесплатних телефонских позива) и 
здравствене превенције.  

Овогодишњи тренд миграција оставио је приметну последицу и на број 
илегалних миграната у Прихватилишту за странце, те је у периоду јул-октобар 2015. 
године у наведеном објекту боравило само 4 лица, држављана бивших југословенских 
република, који су ту смештени по издржаној затворској казни, а пре депортације. Стога 
се у наведеном периоду због непостојања потребе, а по договору са МУП-ом, посете 
нису реализовале.  

Систематски рад на одрживом повратку лица која се по споразумима о 
реадмисији враћају у нашу земљу практично је престао због недостатка наменских 
средстава од почетка 2014.године када је окончан четворогодишњи уговор са 
Шведским Црвеним крстом. Будући да Национална друштва из ЕУ  због недостатка 
пројектних средстава нису била у могућности да остваре досадашњи вид 
финансирања помоћи за повратнике, Дански, Шведски и Швајцарски Црвени крст 
обратили су се са идејом да Црвени крст Србије обезбеди, по конкретном договору и 
приспећу средстава од донатора, најнужнију помоћ за те породице. Поред споразума 
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са Шведским, закључен је и споразум са Данским Црвеним крстом, те је током 2015. 
године обезбеђена помоћ за три породице повратника из Шведске и две из Данске, у 
складу са оним што је било могуће и што је била најнужнија потреба конкретне 
породице. 

Упућивање на надлежне институције Републике Србије  за лица из категорије 
избеглица и расељених или држављана Србије који су у последњих неколико година 
поднели захтев и примили држављанство Србије је саветодавни рад у коме Црвени 
крст Србије углавном контактира са Комесаријатом за избеглице и миграције, који је од 
стране Владе Републике Србије задужен за помоћ поменутим категоријама. 
Активности се одвијају ad-hoc, односно сваки пут када се неко из поменутих категорија 
обрати за помоћ Црвеном крсту Србије.  
        Посебан акценат током 2015. године, као и у претходној, био је  на умреженим 
мултидисциплинарним активностима унутар служби Црвеног крста, везаним за 
категорије тражилаца азила и ирегуларних миграната. Пошто је њихов број у 
експанзији и постају, како у нашој, тако и у осталим земљама  у окружењу, приоритетна 
категорије за хуманитарну, али и нематеријалну помоћ (пре свега успостављање  
породичних контаката), непрестано се ради на  што бољој и интензивнијој сарадњи 
службе миграција са службом тражења, и анти-трафикинга, као и деловања у 
несрећама и логистике, како би се угроженим мигрантима омогућило да добију 
расположиву помоћ Црвеног крста у Републици Србији. 

Ради што бољег увида у кретање миграната кроз Србију и прегледа помоћи која 
им је подељена, као и презентирања како рада Црвеног крста тако и потребе 
миграната државним органима и донаторима, редовно се достављају  дневни и збирни 
извештаји о броју помогнутих миграната.  
 
Остали догађаји 

 Обележавање 139 година постојања и рада Црвеног крста Србије у седишту 
националног друштва одржано је 6. фебруара пријемом којем је присуствовао 
значајан број волонтера, представника државних институција, партнера и 
представника дипломатског кора у Београду. 

 Са намером да се упозна са радом Црвеног крста у Републици Србији, у 
фебруару је Црвени крст Србије посетио Мишел Сент Ло, представник UNICEFa 
(Дечји фонд Уједињених нација) у Србији. Повод за састанак било је разматрање 
наставка и развоја сарадње две хуманитарне организације имајући у виду 
успешну сарадњу током пружања хуманитарне помоћи становништву угроженом 
поплавама. Закључено је да има основа за сарадњу посебно у области 
превенције катастрофа у обезбеђењу воде за пиће као и у едукативно васпитном 
раду са децом у школама.  

 Током јануара и фебруара Црвени крст Србије био је учесник разговора и 
активности на унапређењу програмских и законских докумената која се односе 
на припрему и одговор на несреће. Разговори су вођени са групом CADRI 
(Capacity for Disaster Reduction Initiative – Радна група за спровођење 
иницијативе за умањење последица несрећа) у којој су, поред агенција 
Уједињених нација, чланови и представници МФЦК. 

 Црвени крст Србије је у првој половини 2015. године организовао две акције 
прикупљања хуманитарних донација у новцу за становништво угрожено 
поплавама у Македонији и становништво Непала угрожено катастрофалним 
земљотресом. Грађани, компаније, предузећа и сви који су били у могућности 
могли су своје донације да уплате на наменски број текућег рачуна Црвеног 
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крста Србије за конкретну намену као и да, захваљујући сарадњи са 
провајдерима мобилне телефоније у Републици Србији, упућивањем СМС 
поруке на јединствени број 2002 код сва три провајдера, искажу своју хуманост. 
За становништво Македоније прикупљено је и пренето Македонском Црвеном 
крсту 149.681 динара. У периоду од 1. маја до 30. јуна за угрожено становништво 
Непала сакупљено је 427.288,94 динара која су пренета на наменски рачун 
МФЦК за помоћ Непалу. 

 Обележен је 8. мај – Светски дан Црвеног крста и Црвеног полумесеца под 
слоганом: Снага хуманости – Основни принципи у акцији. Тим поводом 
господин Томислав Николић, Председник Републике Србије, примио је највише 
представнике Црвеног крста Србије – проф. др Драгана Радовановића, 
Председника и Весну Миленовић, Генералног секретара заједно са Јеленом 
Стијачић, шефом Регионалне делегације МКЦК у Београду и разговарао о 
активностима Црвеног крста у Републици Србији. 

 Представници Црвеног крста Србије, заједно са представницима компаније Coca 
Colа, почели су у јуну и до краја године завршили дистрибуцију хуманитарне 
помоћи – опреме за сале за реализацију наставе физичког васпитања за 84 
школе које су оштећене током поплава из 2014. године, чија је укупна вредност 
34.227.266,40 РСД. 

 11. септембра у Београду, у просторијама Црвеног крста Србије, на иницијативу 
Амбасаде САД као и претходних година, комеморативно је обележена 
годишњица терористичког напада у Њујорку акцијом добровољног давања крви. 
Том приликом Црвени крст Србије посетио је и Њ.Е. Мајкл Дејвид Кирби (Michael 
David Kirby), Амбасадор САД у Београду. 

 41 волонтер и 60 професионалаца - 101 представник Црвеног крста Србије 
учествовао је на 50 међународних скупова из свих области рада. Највећи број 
учешћа остварен је у програму рада са младима (8 учешћа), програму припрема 
и одговора на несреће као и Службе тражења (по 6 у обе области). Највише 
волонтера представљало је Црвени крст Србије на скуповима младих као и у 
програму Прве помоћи. 

 Посебно истичемо учешће у раду 12. медитеранске конференције националних 
друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца на којем јсу били представници 
26 од 26 међународно признатих националних друштава у области Медитерана. 
Теме овог скупа Црвеног крста биле су последице економске кризе у 
хуманитарној области, млади као промотери добровољности, социјална 
инклузија, Основни принципи и посебно хуманитарни аспект миграција у региону. 
Црвени крст Србије је представио своје активности у оквиру теме која се бавила 
борбом против трговине људима. Весна Миленовић, Генерални секретар, 
руководила је пленарним заседањима поводом Основних принципа као и 
приликом усаглашавања и доношења Закључног документа – Декларације. 
Такође, наши млади представници др Милан Мирковић, волонтер и члан 
Комисије за младе МФЦК као и двоје младих волонтера Дамир Владовић из 
Горњег Милановца и Милица Тошић из Ужица учествовали су на састанку 
младих Медитерана који је реализован непосредно пред  12. медитеранску 
конференцију.  

 Такође истичемо и учешће националног тима Прве помоћи на FACE 2015 (First 
Aid Convention Europe - Европска конвенција у пружању прве помоћи) који је 
одржан у септембру у Букурешту, Румунија. Тим који су чинили волонтери из 
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Црвеног крста Стари град, освојио је друго место (победила је екипа Словеније). 

 Од 4. до 10. децембра 2015. године у Женеви, Швајцарска, одржана су редовна 
заседања највиших тела МП ЦК/ЦП. Редовна заседања обухватала су 20. 
редовно заседање Генералне скупштине МФЦК, седницу Савета делегата МП 
ЦК/ЦП и 32. заседање Међународне конференције. Делегација Црвеног крста 
Србије активно је учествовала на сва три састанка. Разматране су веома 
значајне теме, а издвајамо следеће: МП ЦК/ЦП сада има 190 чланова пријемом 
Црвеног крста Тувалуа за пуноправног члана, усвојене су измене Статута МФЦК, 
приступом хуманитарном проблему миграција потврђен је њен значај али и 
даље нема јасних одговора када ће уследити активности које ће умањити 
потребу људи да масовно напуштају своје домове, још једном је указано на 
опасност употребе нуклеарног наоружања, примена међународног хуманитарног 
права за све а посебно жртве ратних сукоба један је од основних задатака МП 
ЦК/ЦП. Ова заседања показала су да су политички односи у свету изузетно 
сложени и да се веома одражавају на хуманитарни свет. Делегације Црвеног 
крста Србије и представници Владе Републике Србије (и Сталне мисије 
Републике Србије у Женеви) су изузетно добро сарађивали како у припреми тако 
и током састанака. Представници националног друштва имали су већи број 
састанака са делегацијама других националних друштава као и са високим 
представницима МФЦК и МКЦК. 

 Такође, наши представници су били активни у темама које су се односиле 
на рад младих, Прве помоћи, миграција као и хуманитарног образовања. Такође, 
Црвени крст Србије потписао је током састанака два плеџа – завета који се 
односе на подршку раду младих и борби против трговине људима а крајем 
године обавезао се на још две активности – наставак рада у области ширења 
знања о међународном хуманитарном праву као и развоју основа за 
хуманитарно образовање. 

 Одржане су 3 седнице Комисије за међународну сарадњу. 
 
СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
 (Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6,7,9,10,11,13,14,15. и 16.  
Закона) 
 

Служба за информисање Црвеног крста Србије редовно је контактирала са 
новинарима путем саопштења за јавност,  позива новинарима,  конференцијама  за 
штампу и организованим посетама новинара местима где се реализују програми 
Црвеног крста Србије. 

Информативна служба Црвеног крста Србије је од 1. јануара до 31.децембра 
2015. године упутила: 14 позива новинарима, 22 саопштења за штампу и органозовала 
6 конференција за штампу поводом: 6. фебруара – Дана оснивања Црвеног крста 
Србије; Међународног дана Црвеног крста; Мећународног дана борбе против ТБ; 
уручења признања „Најхуманија средина“; Светског дана борбе против злостављања 
старијих; одржавања Државног такмичења екипа прве помоћи Црвеног крста.         

Црвени крст Србије се у овом периоду три пута обратио главним и одговорним 
уредницима свих штампаних и електронских медија у Србији поводом: 6. фебруара, 
дана оснивања Црвеног крста Србије; Недеље Црвеног крста;  15. јуна - Светског дана 
борбе против злостављања старијих. На молбу Црвеног крста Србије да водитељи 
свих информативних емисија на телевизијама 8. маја носе знак Црвеног крста 
одазвали су се водитељи готово свих телевизија: РТС, ТВ Пинк, ТВ Студио Б, ТВ 



 115 

Коперникус, Наша телевизија, Б92, ТВ Прва, ТВ Нова, ТВ Хепи и многе локалне 
телевизије. С обзиром на искуства од ове године, где су се телевизијске куће радо 
одазвале овој молби, било би добро да се ова пракса ношења знака Црвеног крста 
поводом 8. маја установи и на локалним телевизијама што је закључак Комисије за 
информативне и промотивне активности Црвеног крста Србије. Знак борбе против 
злостављања старијих носили су новинари „Прве телевизије“ средином јуна 2015. 
године. 

У овом периоду било је потребе да Служба за информисање Црвеног крста 
Србије даје ближа објшњења поводом текстова који су објављени у одређеним 
медијима. То се десило поводом текста који је објављен у листу „Данас“ о спроведеном 
истраживању „Транспарентности Србија“ крајем марта,везано за доступност 
информација од јавног значаја, затим писања о програму  „Промоција хуманих 
вредности“ на појединим  порталима  и  средином априла 2015. године када се 
поткрала грешка у штампању уплатница у штампарији „Инфостана“ где је уместо жиро 
рачуна Црвеног крста Србије наведен рачун „Фондације Дивац“. Од  8. до 10. фебруара 
Организације Црвеног крста Србије, које су прошле године биле доста ангажоване због 
поплава и клизишта, посетила је госпођа Андреа Анка виши представник за 
комуникације Међународне федерација Црвеног крста и Црвеног полумесеца - 
делегација у Будимпеши. Том приликом обишла је Обреновац и Бајину Башту и 
разговарала са породицама, корисницима помоћи Црвеног крста током 
прошлогодишњих поплава.  

Теме које су се обрађивале у саопштењима за штампу службе за информисање 
Црвеног крста Србије у највећем броју су се односиле на помоћ становништву које још 
увек трпи последице прошлогодишњих поплава, затим помоћ Црвеног крста људима 
које су задесиле екстремне хладноће и снежни наноси, као и помоћ становништву у 
случају  проплава и клизишта у пролеће. Током летњих месеци теме саопштења за 
штампу биле су помоћ Црвеног крста Србије  мигрантима који пролазе кроз Србију, 
опоравак деце, летња кампања добровољног давања крви. Црвени крст Србије је 
такође скретао пажњу јавности и на потребу  прикупљања новчаних средстава путем 
СМС порука за становништво Непала.  

Велика медијска пажња збрињавању мигранта који долазе у Републику Србију 
настала је крајем јуна месеца 2015. године и трајала до краја године. Последњих 
неколико месеци готово 90% објављених текстова и емитованих прилога на 
телевизијама о Црвеном крсту  за тему имају  помоћ Црвеног крста  мигрантима  у 
Прешеву, Суботици, Кањижи, Београду, Шиду, Сомбору, Зајечару, Димитровграду и 
Неготину. Из тог разлога Црвеном крсту Србије обраћају се  и страни новинари који 
долазе у сарадњи са европским друштвима Црвеног крста (као на пример са Црвеним  
крстом Шведске), Међународном федерацијом Црвеног крста и Црвеног полумесеца  и 
Међународним комитетом Црвеног крста. Страни новинари су  у више наврата правили 
прилоге о ситуацији са мигрантима у Србији, разговарали са председником и 
генералним секретаром Црвеног крста Србије, волонтерима и запосленима у Црвеном 
крсту. 

 Служби за информисање јављали су се и слободни новинари и фоторепортери 
европских земаља, као и представници Руске националне телевизије, Шведског 
државног радија и телевизије итд. Представник за комуникације Међународне 
федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Томасо Дела Лонга, је у 
више наврата боравио у Србији и објавио више текстова и видео записа у страним 
медијима.  

Представници Међународног комитета Црвеног крста су у сарадњи са Црвеним 
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крстом Србије снимили и видео материјал о спајању породица на такозваној 
„Балканској рути“. Дописници страних медијских кућа који се налазе у Београду  у 
сталном  су контакту са службом за информисање Црвеног крста Србије од како је 
већи број мигранта почео да стиже  у Србију.  Као пример наводимо сарадњу са 
дописницима агенција  „Алџазире“ и „Асошијетед преса“ који су у Србији. Представници 
Шведског Црвеног крста, уз ангажовање професионалне екипе сниматеља, израдили 
су филм који је сниман на целој „Балканској рути“, а у Србији у Прешеву, Миратовцу и 
Шиду. Филм је приказан на 32. Међународној конференцији Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца.  

Представник Службе за информисање Црвеног крста Србије учествовао је на 
Европском састанку о комуникацијама током мигрантске кризе који је одржан 16. и 17. 
новембра  у Будимпешти. 

Током прилива великог броја мигранта у Србију, Црвени крст Србије је блиско 
сарађивао са  службама за информсање  Комесаријата за избеглице и мигранте Владе 
Републике Србије и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
око пријема страних новинара на пунктовима где Црвени крст дели помоћ мигрантима. 
              Према подацима „Real Time Clipping“, агенције која прати шта је све објављено 
о акцијама Црвеног крста Србије у земљи, од 1. јануара до 27. децембра 2015. 
године емитовано је 1.013  прилога у електронским медијима у укупном трајању од 
4.723,45  минута, или 78 сати и 7 минута. Дневно су електронски медији објављивали 
прилоге у трајању од 12,9 минута. Ово се односи на електронске медије који имају 
националну покривеност или се емитују преко сателита, док минутажу емитованих 
прилога у локалним телевизијама Црвени крст Србије нема начина да забележи. 
Према расположивим подацима највећи број прилога објавила је: 

- Радио телевизија Србије на свим својим програмима и то 463 прилога,  
- ТВ Пинк 111 прилога, 
- ТВ Студио Б 93 прилога, 
- ТВ Б92 90 прилога, 
- ТВ Н1 74 прилога, 
- ТВ „Коперникус“ 64 прилог, 
- ТВ“ Хепи“ 58 прилога, 
- „Наша ТВ“ 34 прилога,  
- ТВ прва 24 прилога и 
- „Скај плус телевизија“(која се касније трансформисала у „Нашу телевизију) 2 

прилога.  
        Највећу пажњу у електронским медијима заокупиле су следеће теме:  

- помоћ мигрантима као тема заступљена  је у 492 прилога у електронским 
медијима (или у 48% свих објављених  прилога током  2015. године), 

- акције добровољног давања крви и позиви за акције ДДК у 117 прилога, 
- деловање Црвеног крста у несрећама (пружање помоћи пострадалима од 

поплава, клизишта, екстремно ниских темература, недостатка воде, електричне 
енергије, грејања  и слично) било је обрађивано у 93 прилога на телевизијама, 

- рад народних кухиња и пружање помоћи социјално угроженим породицама у 48 
прилога, 

- историјат Црвеног крста у 28 прилога, 
- приче волонтера и о волонтерима Црвеног крста у 34 прилога, 
- помоћ деци у виду пакета или опоравка  у 31 прилогу, 
- пружање помоћи старијима (акције „Село у походе“), у 41 прилогу 
- обележавање  Дана и Недеље Црвеног крста у 17 прилога,  
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- рад Црвеног крста на здравственој превенцији у 17 прилога, 
- међународна помоћ Црвеног крста у 16 прилога, 
- обука становништва у првој помоћи (где су и прилози са такмичења екипа прве 

помоћи) у 19 прилога, 
- рад Службе тражења, углавном везано за нестале током ратова деведесетих у 

7 прилога, 
- спашавање на води и обука волонтера у тој области у 8 прилога, 
- различите донације Црвеном крсту у 11 прилога, 
- промоција хуманих вредности  и акције младих у 8 прилога, 
- акције Црвеног крста са особама са ивалидитетима у 3 прилога, 
- превенција у трговини људима 8 прилога .  
Од 1.1.2015. до 20.12.2015. године објављено је 1.950 текстова у различитим 

дневним и недељним новинама, или просечно 5 чланака дневно. На различитим 
сајтовима  медијских кућа објављено је 557 текстова. Сајт Црвеног крста Србије се 
редовно допуњује новим садржајима и новим информацијама. Такође, Црвени крст 
Србије има и своју facebook страницу. 
  У  ово периоду, по подацима којима располаже Црвени крст Србије, објављено 
је: Вечерење новости (271текст), Дневник (197), Данас (180), Блиц (124), 
Политика (123), Информер (49), Курир (36), Ало (32 текста), Преглед (28), Наше 
новине(15), 24сата (13), Франкфуртске вести(10), Нови магазин(8), Просветни преглед 
(7), Илустрована Политика (5), Ревија Сат(5), Спорт (5), Одбрана(5), Печат(3), 
Прогресив магазин (4), Стори(3), Време(3 текста), Лиса (2), Блиц жена (2), Спортски 
журнал (2). Недељници „Недељник“,„НИН“, „Базар“, “Геополитика“, “Националана 
географија“, “Глорија“ итд. објавили су по један текст. 
         Теме које су обрађивале дневна и недељна штампа су углавном сличне као и код 
електронских медија. Црвени крст Србије не поседује комплетну информацију о броју 
објављених текстова у локалној штампи. 
          Сајт Црвеног крста Србије се редовно допуњује новим садржајима и новим 
информацијама. Информатор о раду Црвеног крста Србије се редовно ажурира. Део 
сајта који прати реализацију тендера у Црвеном крсту Србије даје могућност 
заинтересованима да брзо добију информацију о одређеном тендеру као и одговоре на 
питања које постављају потенцијални учесници. На сајту су доступни сви извештаји 
ревизора који су вршили контролу пословања Црвеног крста Србије. 
         Црвени крст Србије је отворио страницу на друштвеној мрежи ''Facebook'' на 
Светски дан Црвеног крста, 8. маја 2014. године. Тренутно страница Црвеног крста 
Србије има 18.483 пратилаца, а сваку нову објаву у просеку види преко 2.211 људи који 
посећују ову друштвену мрежу. Највећи број особа које прате страницу Црвеног крста 
Србије су 40% узраста од 18 до 24 године, 35% узраста од 25 до 34 године, 17% од 35 
до 44 године, 6% од 45 до 54 године и 2% од 55 година. Када је у питању полна 
структура 68% посетила су жене, а 32% мушкарци.  
         Црвени крст Србије на својој страници дели садржаје које постављају 
организације Црвеног крста у градовима и општинама, али и друге корисне 
информације које се постављају од стране партнерских организација. Страница, поред 
актуелних информација, садржи и информације о основним делатностима и 
активностима Црвеног крста Србије, као и о значајним догађајима из прошлости како 
Црвеног крста Србије тако и Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца.  

Црвени крст Србије отворио је страницу на социјалној мрежи Flickr која 
омогућава постављање фотографија у циљу промоције активности. Фотографије је 
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могуће поставити у већем броју него на другим мрежама, као и већег квалитета. 
Тренутно је постављено 548 фотографија са различитих активности Црвеног крста. 

У циљу што боље промоције активности Црвени крст Србије отворио је YouTube 
канал на коме се тренутно налази 35 видео записа. 
Спомен соба и документациони центар 

Црвени крст Србије 6. фебруара 2011. године отворио Спомен собу у којој је 
изложен део материјала документационог центра који се налази у поседу Црвеног 
крста. Јавност је показала изузетну заинтересованост да види постојећу поставку. 

Црвени крст Србије поседује и чува материјале у различитим формама, 
писаним, тонским, фото, видео и електронским. Материјали говоре о раду Црвеног 
крста Србије, од оснивања до данас, и стално се допуњују. 

Део видео материјала, као и писаних, је пребачен у електронску форму, а 
намера  је да сви материјали буду доступни у електронској форми. 

Претходни период је показао заинтересованост научних и образовних 
институција, као и појединаца, за делом материјала који се налазе у поседу Црвеног 
крста Србије за израду различитих научних радова, предавања, монографија и сл.  

У периоду од јануара  2015.  до  децембра  2015. године Спомен собу су 
посетиле међународне делегације, студенти са Београдског универзитета, учесници 
финалног квиза „Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном двалаштву крви“ Црвеног 
крста Београд за ученике од  I до IV разреда основних школа, бројни волонтери, а своје 
утиске су оставили забележене у књизи Спомен собе. Приликом посете Спомен соби 
посетиоцима се одржи краће предавање о историјату Црвеног крста Србије и 
експонатима који су у истој изложени.  

У овом периоду заинтересованост за историјску грађу документационог центра 
Црвеног крста Србије показали су грађани из Новог Сада и Алексинца. 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ 
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. и 16. 
Закона). 
 

У 2015. години активности у области организације и развоја реализоване су  у 
складу са Законом о Црвеном крсту Србије, Статутом Црвеног крста Србије, Планом 
акције Црвеног крста Србије за период 2014 – 2018 година и Планом рада Црвеног 
крста Србије за 2015. годину. 

 Активности су се одвијале у сложеним условима у којима је деловала 
организација Црвеног крста у целини у Републици Србији.  

Активности су имале циљ да се деловање организација Црвеног крста у 
Републици Србији у сложеним условима рада одржи и унапреди, као и да се поверење 
грађана у организацију Црвеног крста подигне на још виши ниво, што је и постигнуто. 

У организацијама Црвеног крста у градовима и општинама у складу са Упутством 
за образовање и рад основних облика деловања, образовани су основни облици 
деловања Црвеног крста (основне организације, подружнице, активи и повереништва) 
и вршено је учлањење нових чланова у организацију Црвеног крста. Подаци о броју 
основих облика деловања и броју чланова Црвеног крста у 2015. години биће обрађени 
након достављања Обрасца за извештавање за 2015. годину и презентовани Управним 
органима Црвеног крста Србије. 

Управни органи Црвеног крста Србије и Комисија за организацију, развој и 
нормативну делатност су у складу са Статутом Црвеног крста Србије одржавали 
седнице, а одржана је 1 седница Скупштине Црвеног крста Србије, 6 седница Управног 



 119 

одбора и 4 седница Комисије за организацију, развој и нормативну делатност. 
Због изузетне важности и хитних набавки, одлуке су доношене од стране 

чланова Управног одбора Црвеног крста Србије и на основу члана 35. и 45. Статута 
Црвеног крста Србије телефонским путем и мејл преписком (28. априла, 29. јуна, 24. 
јула, 31. августа и 16. новембра 2015. године). Одлуке је у складу са својим 
овлашћењима доносила и генерални секретар Црвеног крста Србије (хитна набавка 
добара неопходних за збрињавање особа завејаних и поплављених у Републици 
Србији-13 март 2015. године). О одлукама донетим на овај начин упознат је Управни 
одбор Црвеног крста Србије.  

 
Преглед одржаних седница дат је у табели 1.         

                                                                               Табела 1. 

 

Назив 

 

Датум одржавања 
седнице  

 

Укупно: 

Скупштина         - 12. новембар 1 

 Управни одбор 

        - 29. јануар 

        - 25. март 

        -   5. јун    

        -   2. октобар 

        -  3. новембар 

        -  17. децембар 

 

6 

Комисија за 
организацију, развој и 
нормативну делатност 

- 23. јануар  

           - 4. март 

         - 24. септембар 

         - 27. октобар 

4 

                                                                 Укупно: 11 

 
Скупштина Црвеног крста Србије је упозната са активностима Црвеног крста 

Србије за период новембар 2014 – новембар 2015. година, разматрала је наредне 
активности, а на седници Скупштине дати су предлози за унапређење рада Црвеног 
крста. 

Управни одбор Црвеног крста Србије редовно је на статутаран начин доносио 
одлуке из своје надлежности, нормативна акта, програме рада за конкретне акције, 
ставове, упуства и закључке о најактуелнијим питањима рада организација Црвеног 
крста Србије, редовно разматрајући информације о активностима из области 
деловања Црвеног крста. 

За седнице Управног одбора Црвеног крста Србије су позивани председник 
Надзорног одбора Црвеног крста Србије, председници Црвеног крста Војводине, 
Црвеног крста Косова и Метохије и Црвеног крста Београда,  секретар Црвеног крста 
Београда, и председници комисија Управног одбора у зависности од питања која су 
разматрана.  
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Управни одбор Црвеног крста Србије у 2015. години усвојио је: 
Документа: 
-    Извештај о раду Црвеног крста Србије за 2014. годину, 
-  Редовне финансијске извештаје Црвеног крста Србије (Завршни рачун) за 

2014. годину, 
-  Финансијски план Црвеног крста Србије за 2016. годину, 
- Извештај о ревизији Финансијских извештаја Црвеног крста Србије за 2014. 

годину, 
 - План рада Црвеног крста Србије са Календаром активности за  2016.  годину,  
- Предлог буџета Црвеног крста Србије за  2016. годину за средства остварена 

од Закона  о Црвеном крсту Србије и Закона о играма на срећу, 
-  Колективни уговор за заполене у Секретаријату Црвеног крста Србије, 
- Извештај Надзорног одбора Црвеног крста Србије о контроли рада Дечјег 

одмаралишта Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у Баошићима, 
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Црвеног крста 

Србије, 
- Правилник о јединственим критеријумима и врстама признања у области 

добровољног давалаштва крви, 
-  Правилник о чланству и чланарини одраслих чланова Црвеног крста Србије, 
-  Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Црвеном крсту Србије, 
-  Програм ,,Ефикасан одговор на несреће - јачање капацитета Црвеног крста за 

деловање у несрећама – 2015. година'', 
- Програм ,,Припрема за деловање у несрећама – обезбеђивање минимума 

хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова 
Црвеног крста за деловање у несрећама – 2015. година'', 

-  Програм „Недеље Црвеног крста Србије“ у 2015. години, 
- Програм у области Спасилаштва на води за буџетско финансирање у 2016. 

години и трошкова Црвеног крста Србије за процену ризика на купалиштима. 
Извештај о раду Црвеног крста Србије за 2014. годину усвојен је 29. јануара, а 

Редовни финансијски извештаји (Завршни рачун) и Извештај о ревизији Финансијских 
извештаја Црвеног крста Србије 5. јуна 2015. године. 

Усвојени финансијски извештаји од стране Управног одбора Црвеног крста Србије 
достављени су Агенцији за привредне регистре електронским путем, преко новог 
Посебног информационог система Агенције, у форми електронског документа, 
потписаног квалификованим електронским потписом законског заступника-генералног 
секретара. 

  Одлуке о: 
- броју бодова за расподелу средстава према Правилнику о расподели 

средстава по Закону о Црвеном крсту Србије и Закону о играма на срећу за извештајни 
период 1. јануар – 31. децембар 2014. године, а која је примењивана у 2015. години, 

- усвајању Извештаја о попису имовине, новчаних средстава, потраживања и  
обавеза Црвеног крста Србије са стањем на дан 31. децембар 2014. године, 

- Именовању чланова комисија Управног одбора Црвеног крста Србије за 
мандатни период 2014 – 2018 година, 

- Именовању чланова Паритетних радних група за праћење примене Правилника 
о расподели средстава од Закона о Црвеном крсту Србије и Закону о играма на срећу , 

-   усвајању плана набавки Црвеног крста Србије у 2015. години, 
-   додели средстава организацијама Црвеног крста Србије из Фонда за развој и 

солидарност, 
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-   чланарини Црвеног крста за 2016. годину и чланарини за спасиоце на води за 
2016. годину,  

- Ценовнику Дечјег одмаралишта Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у 
Баошићима за 2016. годину, 

- јавним набавкама и допунама Финансијског плана, у складу са указаним 
потребама током године, 

-  месту и датуму одржавања државног такмичења екипа Црвеног крста Србије у 
пружању прве помоћи и реалистичком приказивању повреда стања и обољења у 2015. 
години, саставу организационог одбора такмичења и потребним средствима за 
одржавање државног такмичења, 

- давању сагласности за именовање секретара Црвеног крста Коцељева, 
Богатић и Ниш до краја мандатног периода 2014 – 2018 година,   

- расподели возила организацијама Црвеног крста набављених из  донације 
Луксембуршког Црвеног крста за пружање помоћи мигрантима, 

- преносу основних средстава набављених средствима Глобалног фонда за 
реализацију програма „Контрола туберкулозе у Србији“, 

- набавци сервера, 
- датуму одржавања трке "За срећније детињство“ и цени учесничког броја у 

2015. години, 
-   додели признања Црвеног крста Србије, 
-   набавци возила за Црвени крст Штрпце, 
-   продаји возила,  
-   о попису. 
Информације о: 
- функционисању и реализацији активности организација Црвеног крста на 

Косову и Метохији 
- активностима Црвеног крста Србије на пружању хуманитарне помоћи 

мигрантима (2. октобар, 3. новембар и 17. децембар), 
- извршеним ревизијама: 

 Буџетског Фонда за финансирање Црвеног крста Србије при 
Министарству здравља од стране Државне ревизорске институције 

 пет пројеката Црвеног крста Србије финансираних од стране 
Међународне Федерације Друштава Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца на име помоћи поплављенима у 2014. години 

 ,,Контроле туберкулозе у Србији'' – Глобал фонд – период 1. јануар 
– 30. јун 2015. године 

 Пројекта: ,,Велика Морава – рани опоравак и отпорност на несреће'' 

 „Заједничког програма за инклузију ромске деце и деце из 
осетљивих група у образовање“ 

- Организационом одбору за обележавање  „Стогодишњице   Ваљевске болнице 
1914-1915“, 

-   добијеном звању Заповедника у Програму спасилаштва на води, 
- обележавању 8. маја – Међународног дана Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца у Црвеном крсту Србије у 2015. години, 
- одржаном европском и државном такмичењу екипа Црвеног крста Србије у 

пружању прве помоћи и реалистичком приказивању повреда, стања и обољења у 2015. 
години, 

-   реализованом конкурсу „Крв живот значи“ у 2015. години, 
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-  релизованим активностима у организацијама Црвеног крста Србије у „Недељи 
Црвеног крста“ од 8 -15 маја 2015. године, 
           - прикупљеним средствима на име хуманитарне помоћи угроженом 
становништву Непала, 

- реализованој акцији добровољног давања крви са амбасадом САД 11. 
септембра 2015. године у седишту Црвеног крста Србије, поводом Дана сећања на 
жртве терористичких напада  у Њујорку и Вашинктону, 

-   помоћи Међународне православне добротворне организације ИОЦЦ 
организацијама Црвеног крста, 

-  обележавању месеца октобра као „Месеца борбе против трговине људима" у 
организацијама Црвеног крста Србије у 2015. години, 

- обележавању 50 година од усвајања Основних принципа Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца. 

На свакој седници Управног одбора усвајани су извештаји о реализованим 
учешћима на међународним скуповима, и доношене су одлуке о присуству новим 
(Међународна сарадња) и чланови Управног одбора упознавани са одлукама донетим  
путем мејла или телефона (када их је било). 

Седнице управних органа одржавали су Црвени крст Војводине, Црвени крст 
Косова и Метохије, Црвени крст Београд и организације Црвеног крста у градовима и 
општинама. 
 Представници Црвеног крста Србије присуствовали су једном броју седница 
скупштина у организацијама Црвеног крста. 

Паритетне радне групе за праћење примене Правилника о расподели средстава 
по Закону о Црвеном крсту Србије и Закону о играма на срећу су у складу са чланом 7. 
Правилника, 4. марта 2015. године извршиле техничку контролу достављених 
извештаја организација Црвеног крста у градовима и општинама о активностима у 
2014. години, а у периоду од 13. до 19. марта 2015. године и квалитативни увид у 
Образац за извештавање у једном броју организација Црвеног крста.  
 На основу достављених извештаја о активностима за 2014. годину, организације 
Црвеног крста су приказале 348.521,70 бодова, што је за 13.381,80 бодова више него 
што је било по одлуци која је примењивана за расподелу средстава од игара на срећу 
у 2014. години. 

Након техничке контроле достављених извештаја и квалитативног увида у 
Образац за извештавање, обављене су консултације и закључено да је обзиром на 
ситуацију у Републици Србији у 2014. години, ванредну ситуацију изазвану природним 
непогодама, као и да је велики број организација Црвеног крста био ангажован на 
пружању помоћи у својој и срединама погођеним елементарним непогодама, 
најцелисходније да Управни дбор Црвеног крста Србије донесе Одлуку о примени већ 
важеће Одлуке о расподели средстава и у 2015. години, допуњену извештајем Црвеног 
крста Нишка Бања која је основана у јануару 2014. године. 
 На основу Правилника о расподели средстава по Закону о Црвеном крсту Србије 
и Закону о играма на срећу предлог оваке одлуке утврдили су чланови Комисије за 
организацију, развој и нормативну делатност и Комисије за финансијска питања, 
инвестиције, непокретну имовину и рад одмаралишта, а Управни одбор је одлуку 
усвојио. 
 Из разлога изузетног ангажовања седишта Црвеног крста Србије на 
обезбеђивању и дистрибуцији хуманитарне помоћи мигрантима и другим бројним 
активностима, нису извшене планиране измене у Методологији и критеријумима за 
вредновање активности организација Црвеног крста у градовима и оипштинама.  
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Са Министарством здравља Републике Србије потписан је Уговор о спровођењу 
и финансирању програмске активности "Програми Црвеног крста Србије по члану 9. 
Закона о Црвеном крсту" за 2015. годину из лутријских средстава на основу кога је 
Црвени крст Министарству здравља достављао кварталне финансијске извештаје и 
наративни извештај за први 6 месеци 2015. године.  

Посебна пажња посвећивана је одржавању скупова у организацији седишта 
Црвеног крста Србије. Одржано је 170 скупова који су обухватили саветовања, 
семинаре, обуке, састанке са секретарима организацијама Црвеног крста и 
реализаторима конкретних програма, едукације, школе подмлатка Црвеног крста и 
кампове за младе. На скуповима које је организовало седиште Црвеног крста Србије 
учестовало је  5.830  учесника. Преглед одржаних скупова је у прилогу. 

У области организације и развоја одржано је 9 скупова на којима је 
присуствовало 315 учесника.   

И у 2015. години посебна пажња и помоћ пружана је организацијама Црвеног 
крста на Косову и Метохији. Руководство Црвеног крста Србије, чланови управних 
органа Црвеног крста Србије и стручни сарадници из седишта Црвеног крста Србије 
редовно су били присутни у организацијама Црвеног крста на Косову и Метохији.  

Канцеларији Владе Републике Србије за Косово и Метохију достављен је 
предлог буџета за личне дохотке радника организације Црвеног крста са Косова и 
Метохије за 2016. годину. 

Саветовање са секретарима организација Црвеног крста из Београда одржано је  
11. фебруара, са секретарима организација Црвеног крста из Централне Србије и 
Београда  26. јуна,  а 23. новембра са секретарима организације Црвеног крста на 
територији града Београда, Мачванског и Колубарског округа (Барајево, Вождовац, 
Врачар, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, 
Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Стари град, Чукарица и Сурчин, Богатић, 
Владимирци, Коцељево, Крупањ, Лозница, Љубовија, Мали Зворник, Шабац, Ваљево, 
Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб). 

Саветовања са секретарима организација Црвеног крста из Војводине (Црвени 
крст Војводине, Бачка Топола, Мали Иђош, Суботица, Житиште, Зрењанин, Нова 
Црња, Нови Бечеј, Сечањ, Ада, Кањижа, Кикинда, Нови Кнежевац, Сента, Чока, 
Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Панчево, Пландиште, Апатин, 
Кула, Оџаци, Сомбор, Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас, 
Жабаљ, Нови Сад, Србобран, Сремски Карловци, Темерин, Тител, Инђија, Ириг, 
Пећинци, Рума, Сремска Митровица, Стара Пазова и Шид) одржана су 25. јуна и 14. 
децембра. 

Саветовања са секретарима организација Црвеног крста са Косова и Метохије 
(Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток, Лепосавић, Штрпце, Исток, Пећ, Клина, 
Косово Поље, Грачаница, Липљан, Ново брдо, Каменица, Витина, Урошевац, Призрен, 
Гора, Србица, Вучитрн, Ораховац, Обилић и Гњилане) одржана су 13. јуна и 12. 
септембра 2015. године.  

Дана 17. новембра у Нишу саветовање је одржано са секретарима организација 
Црвеног крста Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког, Пчињског, Расинског и 
Поморавског округа: (Алексинац, Ражањ, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ниш, 
Сврљиг, Блаце, Житорађа, Куршумлија, Прокупље, Бабушница, Бела Паланка, 
Димитровград, Пирот, Бојник, Власотинце, Лебане, Лесковац, Медвеђа, Цна Трава, 
Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Врање, Прешево, Сурдулица, Трговиште, 
Александровац, Брус, Варварин, Крушевац, Трстеник, Ћићевац, Деспотовац, Параћин, 
Рековац, Јагодина, Свилајнац и Ћуприја).  
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Дана 27. новембра у Црвеном крсту Краљево саветовање је одржано са 
секретарима организација Црвеног крста Моравичког, Рашког, Зајечарског, Борског и 
Златиборског округа: (Горњи Милановац, Ивањица, Лучани, Чачак, Врњачка Бања, 
Краљево, Нови Пазар, Рашка, Сјеница, Тутин, Бољевац, Зајечар, Књажевац, Соко 
Бања, повереништво Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин, Ариље, Бајина Башта, 
Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Ужице и Чајетина).  

Дана 15. децембра у Црвеном крсту Крагујевац одржано је саветовање са 
секретарима организација Црвеног крста Подунавски, Браничевски и Шумадијски 
(Велика Плана, Смедерево, Смедеревска Паланка, Велико Градиште, Голубац, 
Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће, Петровац, Пожаревац, Аранђеловац, 
Баточина, Кнић, Крагујевац, Лапово, Рача и Топола), са темом актуелних питања у 
раду.   

На саветовањима су размотрена најактуелнија питања из рада организација 
Црвеног крста у Републици Србији. Приказан је Уговор са  Министарством здравља, 
Инструкција о активностима, мерилима и начину уговарања послова по програмским 
активностима и пројектима и предлог новог Образац за извештавање. 

Дана 12. септембра 2015. године генерални секретар Црвеног крста Србије са 
сарадницима присуствовала је у  Косовској Митровици Покрајинском такмичењу екипа 
Црвеног крста Косова и Метохије у пружању прве помоћи и реалистичком приказивању 
повреда, стања и обољења.  

Дана 6. фебруара обележено је 139 година од оснивања Црвеног крста Србије. У 
Црвеном крсту Србије примљени су бројни волонтери и сарадници Црвеног крста, 
гости из министарстава Владе Републике Србије, представник МКЦК, представници 
амбасада и институција са којима организација Црвеног крста остварује сарадњу као и 
генерални секретар Републике Српске. 

Годишњицу оснивања обележиле су и организације Црвеног крста које су 
основане 1876. године. 

Реализован је програм „Недеље Црвеног крста“ од 8. – 15. маја са темом „Снага 
хуманости: Основни принципи у акцији“. Организације Црвеног крста у Републици 
Србији реализовале су бројне активности Црвеног крста садржане у програму који је 
Црвени крст Србије доставио свим саставним деловима. 

У Црвеном крсту Србије редовно су одржавани састанци са председницима и 
секретарима организација Црвеног крста, представницима међународних 
хуманитарних организација и представницима других организација и установа. 

Разговори су обављени и са председницима општина у седишту или локалним 
самуправама Пожаревац, Кладово, Бујановац, Прешево, Власотинце, Рековац, Рача, 
Брус и градској општини Савски венац у вези функционисања, реализације програма 
народних кухиња и примене Закона о Црвеном крсту Србије. Пружена је значајна 
помоћ у превазилажењу тешкоћа у раду  организација Црвеног крста које су имале 
тешкоће у раду. 

На иницијативу председика и секретара Црвеног крста Београд, одржан је 
састанак у Скупштини града са градоначелником Београда на коме су разматрана 
питања везана за укључивање организација Црвеног крста у Београду у буџете 
градских општина у Београду. 

Саставним деловима Црвеног крста Србије су редовно достављане 
информације о одржаним седницама управних органа Црвеног крста Србије и усвојена 
документа од значаја за њихов рад. 

Комисија за организацију, развој и нормативну делатност је разматрала питања 
из свог делокруга рада, вршила припрему материјала, нормативних  аката и одлука за 
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управне органе Црвеног крста Србије, пратила примену Правилника о расподели 
средстава по Закону о Црвеном крсту Србије и Закону о играма на срећу и разматрала 
захтеве и утврђивала предлоге одлука о додели признања Црвеног крста Србије.                      

На основу захтева организација Црвеног крста Србије и члана 73. Статута 
Црвеног крста Србије, Управни одбор Црвеног крста Србије доносио је одлуке о 
давању сагласности за именовање секретара организација Црвеног крста до краја  
мандатног периода 2014 – 2018 година. Сагласност је дата за именовање секретара 
Црвеног крста Коцељева, Богатић и Ниш. 

Црвени крст Војводине и Црвени крст Косова и Метохије  давали су сагласност 
за именовање секретара организација Црвеног крста у свом саставу.     

Помоћ организацијама Црвеног крста пружана је на њихов захтев из Фонда за 
развој и солидарност за исплату личних доходака, инвестиционе радове и текућу 
ликвидност. Из Фонда за развој и солидарност Црвеног крста Србије исплаћено је 
више средстава него што су биле могућности у Фонду, тако да је Фонд оптерећен до 
половине 2017. године. Помоћ је пружена за 25 организација Црвеног крста у укупном 
износу од 2.871.886,10 динара, што се види из следеће табеле: 

                                                                                                                              Табела 2. 

Р. 
бр. 

Црвени крст 
Износ 

динара 
Предмет захтева 

Одлука 
донета 

1. Бујановац 491.196,65 

за порезе и доприносе из 
личног дохотка и 

неизмирене обавезе према 
радницима 

29. јануар 

2. Лазаревац 200.000 
за неизмирене личне 

дохотке 
25. март 

3. Власотинце 100.000 
за неизмирене личне 

дохотке 
25. март 

4. Врњачка Бања 45.000 
за неизмирене личне 

дохотке 
25. март 

5. Александровац 312.804 
за неизмирене  личне 

дохотке 
5. јун 

6. Савски венац 490.000 
за неизмирене личне 

дохотке 
2. октобар 

8.          Гроцка 200.000 
за неизмирене личне 

дохотке 
2. октобар 

9. Младеновац 36.000 за инвестиционе радове 2. октобар 

10. Кучево 66.900 
за неизмирене  личне 

дохотке 
3. новембар 

10. Нова Варош 100.000 
за неизмирене личне 

дохотке 
17. децембар 

11. Мало Црниће 50.000 
за неизмирене личне 

дохотке 
17. децембар 

12. Голубац 100.000 за текућу ликвидност 17. децембар 
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13. Србобран 15.000 за функционисање 13. март 

14. Ириг 39.425,55 за функционисање 13. март 

15. Ада 50.000 за функционисање 6. мај 

16. Врбас 100.000 
за адаптацију простора 

народне кухиње 
6. мај 

17. Стара Пазова 130.000 за функционисање 6. мај 

18. Кикинда 200.000 за функционисање 22. децембар 

19. 
Косовска 
Каменица 

10.000 
за учешће на омладинском 

кампу 
3. август 

20. Ново Брдо 10.000 
за учешће на омладинском 

кампу 
3. август 

21. Грачаница 10.000 
за учешће на омладинском 

кампу 
3. август 

22. Лепосавић 10.000 
за учешће на омладинском 

кампу 
3. август 

23.  Косово Поље 10.000 
за учешће на омладинском 

кампу 
3. август 

24. Србица 50.000 
за обавезе из личног 

дохотка 
3. август 

25. Ораховац 22.780 
за трошкове преноса 

средстава 
22. децембра 

26. Лепосавић 22.780 
за трошкове преноса 

средстава 
22. децембра 

                        Укупно: 2.871.886,10 - - 

 
Волонтери Црвеног крста којима је посвећивана посебна пажња на свим 

нивоима организовања су дали значајан допринос акцијама и активностима 
организација Црвеног крста и резултатима које је Црвени крст Србије постигао у  2015. 
години.Најактивнијима су додељивана признања Црвеног крста Србије, а своја 
признања додељивали су саставни делови Црвеног крста Србије. Преглед додељених 
признања Црвеног крста Србије дат је у табели 3.                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                        Табела 3.                                
 

Назив признања 

 

  Број: 

Сребрни знак Црвеног крста Србије 81 

Златни знак Црвеног крста Србије 55 

Медаља Црвеног крста Србије 5 
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                                                Укупно: 141 

 
Ажуриран је Информатор о раду Црвеног крста Србије на основу обавезе која 

проистиче по Закону о слободном присту информацијама од јавног значаја. 
У остваривању својих циљева и задатака и у реализацији Плана рада за 2015. 

годину, Црвени крст Србије је успешно сарађивао са ресорним министарствима за 
јавна овлашћења и активности, Канцеларијом за Косово и Метохију Владе Републике 
Србије, Међународним комитетом Црвеног крста, Међународном Федерацијом 
друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, великим бројем националних 
друштава Црвеног крста, организацијама из система Уједињених Нација, 
међународним хуманитарним организацијама, НВО-има  и другим организацијама и 
институцијама са којима Црвени крст Србије традиционално сарађује. 

 
ОДРЖАВАЊЕ, ФУНКЦИОНИСАЊЕ И РАЗВОЈ ПОСЛОВНО - ФИНАНСИЈСКОГ 
СИСТЕМА ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ 
( Правни основ  - чланови 6, 7, 9, 13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије)  
 

Одредбама члана 13. Закона о Црвеном крсту Србије предвиђено је да средства 
пренета Црвеном крсту Србије подлежу систему контроле и ревизије. 

Обзиром да је правдање средстава од игара на срећу кључна активност у развоју 
пословно-финансијског система, омогућено је свим организацијама Црвеног крста у 
градовима и општинама да врше израду планова буџета, као и да врше аутоматско 
правдање, односно приказ утрошка средстава од игара на срећу. 

Активности у склопу одржавања, функционисања и развоја пословно-финансијског 
система током 2015. године биле су следеће : 

 Израда и анализа планова буџета за средства од игара на срећу у 
организацијама Црвеног крста. 

 Подешавања шема контирања у складу са новим контним планом у свим 
финансијским подсистемима. 

 Набавка и расподела рачунара за 173 ОЦК.  
 Обука нових кадрова из 19 организација Црвеног крста (финансијски 

подсистеми, вредновање активности, израда буџета, робно пословање, прва 
помоћ и добровољно давалаштво крви). 

 Радионица на тему састављања и доставе финансијских годишњих извештаја, 
отуђења основних средстава, обрачуна пореза, као и презентација појединих 
подсистема из интегрисаног пакета софтвера за 25 ОЦК. 

 Обука из робног пословања за 10 ОЦК са подручја Косова и Метохије. 
 Репрограмирање софтвера (подешавање за рад у Frameworku 4), дораде, 

тестирање форми и функционалности. 
 Праћење и реализација правдања средстава од игара на срећу на свим нивоима 

организовања. 
Током јануара 2015.године извршена су подешавања шема контирања у складу 

са новим контним планом у свим финансијским подсистемима. 
У периоду од 10. фебруара до 31. марта захваљујући донацији Microsofta у 

износу од 6.140.000 динара извршена је набавка 151 рачунара, а још 22 рачунара 
обезбеђена су из буџета „Развоја пословно-финансијског система“ и „Минимума 
дистрибутивног система“. Истовремено су обезбеђене и бесплатне лиценце од 
Microsofta у вредности од 295.240 USD. 
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Током фебруара извршена је инсталација бесплатних лиценцних оперативних 
система Win 7, MS Office 2010, SQL Express, као и плаћеног антивирусног софтвера 
ESET NOD. 

Расподела нових рачунара са лиценцираним софтверима и миграција података 
обављена је на нивоу ИТ центара у периоду од 23.02. – 24.04. за 173 организације 
Црвеног  крста. 

Током инсталације и миграције података свим присутним организацијама 
Црвеног крста извршена је презентација нових шема контирања у финансијским 
подсистемима. 

Услед промене кадрова у појединим организацијама Црвеног крста и стварања 
услова за вођење финансијског књиговодства, у периоду од 14. до 19. априла 
реализована је обука за коришћење софтверског пакета за следеће организације 
Црвеног крста: Нишка Бања, Барајево, Крупањ, Београд, Раковица, Беочин, Оџаци, 
Шид, Бачка Паланка, Инђија, Чока, Сомбор, Трстеник, Смедеревска Паланка, 
Куршумлија, Пријепоље, Ћићевац, Мајданпек и Ниш.Укупно 19 организација Црвеног 
крста. 

Крајем маја у дечјем одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима, 
извршена је обука новог магационера за рад у софтверу за робно пословање. 

У одмаралишту Црвеног крста Ниша у Дивљани је у периоду од 8 – 12.06. 
извршено освежавање знања за коришћење софтвера „Обрачун зарада“, „Финансијска 
оператива“, „Основна средства“, „Робно пословање“, као и презентација финансијских 
извештаја за следеће организације Црвеног крста: Ниш, Мајданпек, Пирот, Лебане, 
Врање, Владичин Хан, Неготин, Босилеград, Сурдулица, Бујановац, Бела Паланка, 
Прокупље, Мерошина, Књажевац, Кладово, Алексинац, Куршумлија, Блаце, Гаџин Хан, 
Бабушница, Дољевац, Ражањ, Лесковац, Димитровград, Житорађа. Укупно 25 
организација Црвеног крста. 

Од 15. јуна почело је репрограмирање софтвера (пребацивање на Win 7 + 
платформу), пречишћавање форми подсистема, дораде (неисправности и нови 
захтеви), реплика података. 

На захтев ОЦК са Косова и Метохије, почетком јула извршена је обука у подсистему 
„Робно пословање“ за организације Црвеног крста: Лепосавић, Зубин Поток, Звечан, 
Косовска Митровица, Ново Брдо, Штрпце, Грачаница, Косово Поље, Косовска 
Каменица и Липљан. Укупно 10 организација Црвеног крста. 

Крајем октобра извршена је презентација подсистема „Робно пословање“ стручној 
служби у Црвеном крсту Србије, у циљу сагледавања извештаја и доставе донаторима. 

Током новембра и децембра извршено је тестирање репрограмираних подсистема: 
„Системска администрација“, „Робно пословање“, „Основна средства“, „Ситан 
инвентар“, „Кадровска евиденција“, „Обрачун зарада“, „Прва помоћ“, „Добровољно 
давалаштво крви-ДДК“, „Буџет“, „Благајна“. 

Обезбеђена је значајна донација Microsofta у вредности од 354.561 USD, која 
подразумева следеће лиценце: 

 186  SQL Server Standard Edition 

 186  WIN 10 Professional operativni sistem 

 10  Windows Server Standard Edition  

 1 Visual Studio Enterprise 

 3 Exchange Mail server 
Лиценце ће бити стављене на располагање ОЦК током 2016. године. 
Током децембра одржан је састанак са ИТ центрима на коме су упознати са 
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задацима у 2016. години и роковима реализације.  
Активности у склопу администрирања мреже и система у Црвеном крсту Србије 

током 2015. године биле су следеће: 

 Одржавање мрежа под Мicrosoft платформама, администрација оперативних 
система Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 клијентски 
ниво, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 серверски 
ниво, Mdaemon mail Еxchange Servera, SQL 2000 Server, подршка корисницима  
МS Оffice пакета (Internet Еxplorer, Мicrosoft Оutlook, Wоrd, Еxcel), 
администрација и одржавање АntiVirus software Еset NOD32. 

 Oдржавање LAN мреже (Еthernet технологије), VPN технологија путем TCP/IP 
протокола ка ИТ Центрима, аналогне и дигиталне телефоније (VOIP) 

 Хардвер одржавање (сервис и  склапање RS-а, подизање оперативног система, 
мрежни и персонални штампачи, свичеви, рутери, модеми). 

 Софтвер одржавање и подршка свих програма укључујући и пословно-
финансијски програм Црвеног крста Србије. 

 Техничка подршка сарадницима у секретаријату Црвеног крста Србије као и 
сарадницима у општинским организацијама Црвеног крста. 

 Инсталација Windows 10  и Office 13 на клијентским компјутерима. 

 Инсталација нове верзије пословно-финансијског програма HUBIE на 
клијентским компјутерима. 

 Инсталација нове лиценце за Антивирусни програм NOD32 на серверима и 
клијентским компјутерима. 
Урађен је попис целокупне техничке ИТ опреме у Црвеном крсту Србије.  
Учествовање на командно-показним вежбама у деловању у несрећама, у виду 

ИТ подршке на поменутим вежбама (постављање LAN локалне мреже, подешавање 
комуникације између чланова кризног штаба).   
 
ПРАВНИ ПОСЛОВИ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАДЗОРНИ ОДБОР 
 

Сви правни послови су обављани у циљу спровођења свих активности 
Организације Црвеног крста Србије у складу са позитивним законским прописима, како 
седишта (секретаријата, органа и радних тела Црвеног крста Србије), тако и   помоћи 
организацијама Црвеног крста у градовима и општинама. Посебна пажња је посвећена 
издавању појединачних аката (посебно у вези радних односа), закључивања потребних 
уговора (ауторских, о делу, донацији, купопродајних, за програм „Контрола туберкулозе 
у Србији“), а вођени су и судски поступци у вези са потраживањима од Црвеног крста 
Бор која су судским путем затражена од Црвеног крста Србије. 

У складу са одлукама Управног одбора Црвеног крста Србије спроведени су 
поступци за 46 поступака јавних набавки велике вредности за укупан износ процењене 
вредности 738.336.000 динара без ПДВ-а и уговорене вредности од 660.694.000 
динара без ПДВ-а, и 10 јавних набавки малих вредности процењене вредности 
10.203.000 динара без ПДВ-а и укупне уговорене вредности 7.089.000 динара без ПДВ-
а, а обустављено је 10 поступака из законских разлога и поништено 4. У односу на 
процењену вредност поступцима јавних набавки је извршена уштеда средстава у 
укупном износу од 80.756.000 динара. 

Надзорни одбор је одржао две седнице, уз разматрање извештаја о попису 
имовине и обавеза Црвеног крста Србије са стањем на дан 31.12.2014 године, 
завршног рачуна, Извештаја о раду  Надзорног одбора за 2014. годину и Плана рада 
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Надзорног одбора Црвеног крста Србије за 2015. годину, извршио је контролу у вези 
рада и пословања Дечјег одмаралишта у Баошићима, а обавио је и контроле 
пословања седишта.  


