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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 
 

Црвени крст Србије и организације Црвеног крста у његовом саставу су у  2016. 
години деловали, функционисали и реализовали јавна овлашћења Црвеног крста и 
програмске активности у складу са Планом рада за 2016. годину и: 

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

-   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,  
Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Стратегија 
развоја социјалне заштите и Национална стратегија о старењу, Стратегија подстицања 
рађања) као  и 

  -   са потребама корисника Црвеног крста. 
У 2016. години Црвени крст Србије и Црвени крст у Србији је: 
-  предузимао активности на решавању питања постојања и функционисања 

организације Црвеног крста, 
-   успешно реализовао поверена јавна овлашћења Црвеном крсту, 
- 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, 

- окупљао, оспособљавао и укључивао волонтере Црвеног крста у свим 
областима рада Црвеног крста, 

- доказао своју улогу и значај у друштву. 
Црвени крст у Републици Србији у 2016. години је реализовао своје циљеве и 

задатке у следећим условима: 
- пред Црвени крст у целини постављани су велики захтеви, а финансијске 

могућности су биле недовољне, 
- потребе за деловањем Црвеног крста биле веома изражене, као и потребе за 

хуманитарном помоћи, 
- деловање у поплавама, клизиштима и проласку миграната кроз Републику 

Србију су захтевали огромне напоре и велико ангажовање Црвеног крста. 
У реализацији свих активности Црвеног крста у Републици Србији је учествовало 

752 запослена лица и више десетина хиљада волонтера свих узраста и професија.  
Седиште Црвеног крста Србије је у 2016. години: 

            - предузимало значајне активности на очувању нивоа финансијских средстава    
предвиђених у буџету Републике Србије за 2017. годину, 

- било ангажовано на обезбеђењу што стабилније финансијске основе у 
организацијама Црвеног крста на свим нивоима организовања кроз залагање за 
поштовање и примену Закона о Црвеном крсту Србије и других закона који регулишу 
рад Црвеног крста, 

- обезбедило велики број међународних донација, 
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- реализовало скупове за организације Црвеног крста као дела програмске 
активности. У организацији седишта Црвеног крста Србије одржано је 147 скупова на 
којима је учествовало 4.520 учесника, 1.251 професионално запослених и 3.269 
волонтера. 

Активности Црвеног крста Србије у  2016. години обележила је и 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 популацију. 

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. 

Средства од игара на срећу у 2016. години у Буџету Републике Србије  су остала 
на нивоу 2015. године и поред тога што су обавезе и задаци Црвеног крста у 
Републици Србији вишеструко увећани. Уговор за њихово коришћење са 
Министарством здравља потписан је крајем фебруара 2016. године, што је допринело 
да организације Црвеног крста добију средства од игара на срећу у априлу, и раде у 
отежаним условима  у првом кварталу 2016. године. 

Црвени крст Србије је сачинио и доставио Министарству здравља Владе 
Републике Србије Наративни извештај о реализованим активностима за период  1. 
јануар – 30. јун 2016. године, Извештај о раду Црвеног крста Србије за 2015. годину, 
као и кварталне финансијске извештаје и редовно вршио правдање сваког прилива 
средстава. 

И у 2016. 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 својим плановима рада и 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 2016. години функционисале у 
сложеним условима.  

Из Фонда за развој и солидарност пружена је помоћ за 14 организација Црвеног 
крста, у складу са исказаним потребама.  

Независна ревизорска институција EuroAudit извршила је ревизију финансијских 
извештаја Црвеног крста Србије као средњег правног лица за 2016. годину и дала 
позитивно мишљење.  

Од 2004. године, закључно са 2016. годином у Црвеном крсту Србије извршено је 
63 ревизија пословања и посебних програма са позитивним резултатима. 

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. 

У свим областима деловања, на свим нивоима организовања, обучени 
волонтери Црвеног крста свих узраста и занимања, дали су изузетан допринос 
постигнутим резултатима Црвеног крста у Србији у 2016. години.  

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 
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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. Ширење знања о Црвеном крсту и међународном хуманитарном праву - 

Дифузија 
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 2016. години, у оквиру 
наведеног биле су: 

Екипа младих волонтера Црвеног крста Србије је по шести пут освојила титулу 
шампиона Европе у првој помоћи. 
 
У  Промоцији и омасовљавању добровољног, ненаграђеног 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 добровољног 
давалаштва крви у организацијама Црвеног крста у Србији, 
      -     млади волонтери ангажовани у раду на мотивацији грађана за добровољно 
давалаштво крви. 

Најзначајније активности Црвеног крста у Србији у 2016. години у области 
добровољног давалаштва крви су биле:  

- У  Србији је прикупљено 242.912  јединицa крви, са 3,38% успешности, а  
реализоване су 3.223 акције добровољног давања крви. У припреми и реализацији 
ових акција учествовало је 3.847 волонтера који су одвојили својих 48.149 
волонтерских сати.  

- У организованим акцијама добровољног давања крви у Србији крв је дала 
143.071 особа. 
 
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.  

  Најзначајније активности Црвеног крста у Србији у 2016. години у  Здравствено 
превентивној делатности, промоцији здравих стилова живота и превенцији болести 
зависности су биле: 

- 51.375 деце и 18.503 родитеља обухваћено је предавањима и радионицама на 
тему здравих стилова живота и превенције болести зависности.  

-  реализовано је 1.827 вршњачких едукација на тему здравих стилова живота и 
превенције болести зависности.  
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- Црвени крст Србије је  реализово седам семинара на тему психосоцијалне 
подршке у ванредним ситуацијама и приредио  две публикације - Психосоцијална 
подршка у несрећама и Психолошка прва помоћ. 
 
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. 

Најзначајније активности Црвеног крста у Србији у 2016. години у  првој помоћи и 
реалистичком приказу повреда, стања и обољења су биле: 
      - Обучено је 41.500 грађана Србије у основним вештинама прве помоћи. 

- Преко 5.000  школске деце и младих у Србији је укључено у обуку и учествовало у 
екипама на такмичењима екипа прве помоћи Црвеног крста. 

- На Државном такмичењу екипа Црвеног крста у пружању прве помоћи учествовало 
је 600 обучених волонтера. 

- Усвојени су Правилник о спровођењу такмичења екипа Црвеног крста у пружању 
прве помоћи и Правилник о спровођењу такмичења екипа Црвеног крста Србије у 
реалистичком приказу повреда, стања и обољења. 

- Одржана су три семинара за обнову лиценци за предаваче прве помоћи са  65 
учесника. 

- Обележен је Светски дан прве помоћи када је 14.000 грађана информисано о 
значају прве помоћи у систему спасавања живота. 

- Црвени крст Србије је у име Међународне Федерације Црвеног крста представио 
концепт едукације у првој помоћи који се примењује у Међународном покрету Црвеног 
крста на Конгресу Европског савета за реанимацију, заједно са колегама из Америчког 
и Британског Црвеног крста. 

- Црвени крста Србије је дао значајан допринос  законским решењима која ће на 
адекватан начин дефинисати место лаичке прве помоћи  у областима  бебедности у 
саобраћају и безбедности на раду која су примењена у Правилнику о обучавању 
запослених за пружање прве помоћи у оквиру измена Закона о безбедности и здравља 
на раду и допуне нацрта о изменама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, 
који се односи на обуку из прве помоћи за возаче у смислу уређења јединствене 
минималне цене обуке.  
 
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, 
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- 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). 
Најзначајније активности Црвеног крста у Србији у 2016. години у социјалној 

делатности су биле:   
- Програм народних кухиња  је реализован у 76 срединe у Србији за 34.390 

корисника 
-  Реализован је Програм породичних пакета хране и хигијене за 41.540 пакета 

хране и 41.540 пакета хигијене за најсиромашније у 105 општина.  
-  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“.  

- На опоравку у Дечјем одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у 
Баошићима током лета боравило је 1.822 деце  из социјално угрожених породица, деце 
о којима се старају институције социјалне заштите и деце са сметњама у развоју и 
инвалидитетом. 

- Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група у 
образовање реализовало је 44 организација Црвеног крста у градовима и општинама, 
а у свакодневним активностима учествовало је 1.221 ромскo дтее и дете из осетљивих 
група и 712 деце и младих са сметњама у развоју и инвалидитетом и 1.118 родитеља. 
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- У образовни систем захваљујући реализацији овог програма,  укључено је 375 
ромске деце и деце са сметњама у развоју, а 1.057 деце је успешно прешло у наредни 
разред, док је 90 деце завршило основну школу, а 73 је уписало средњу школу. 

- У оквиру реализације Програма бриге о старијима у 2016. години обухваћено је 
13.547 старијих у 79 организација Црвеног крста које реализују овај програм. 

-  У оквиру група самопомоћи обухваћено 952 старије особе. 
- У Програму бриге о старијима у 2016. години је било укључено 1.167 волонтера 

који су били ангажовани 68.420 сати.  
 

 У раду са подмлатком и омладином циљне групе су биле: 

- деца и млади узраста 7 – 30 година из опште популације, 
- деца и млади узраста 7 – 30 година који су угрожени неповољним социјалним, 

здравственим и економским факторима. 
Најзначајније активности Црвеног крста у Србији у 2016. години у области  

Подмладак и омладина биле су: 
- Програм "Промоција хуманих вредности" реализовало је 26 организација Црвеног 

крста у оквиру Заједничког програма за инклузију, a Програм је обухватио 5.894 
ученика.  

- Летњу школу подмлатка у одмаралишту Црвеног крста Србије "Криста Ђорђевић" 
у Баошићима реализовало је 57 младих волонтера из 26 организацијa Црвеног крста у 
осам десетодневних смена. 

 Летња школа подмлатка организована је и за 1.128 деце из Програма народних 
кухиња у четири одмаралишта Црвеног крста у Србији ангажовањем 87 младих 
волонтера из 22 организације Црвеног крста, као и за 261 дете из поплављених 
подручја у одмаралишту Црвеног крста Црне Горе ангажовањем 16 младих волонтера 
из девет организација Црвеног крста. 

- Акцијом "Безбедност деце у саобраћају"  је обухваћено 46.063 деце и младих у 139 
градова и општина, а трком "За срећније детињство" је обухваћено 95.222 деце и 
младих у 144 градова и општина. 

- Квизове подмлатка реализовало је 89 организација Црвеног крста у градовима и 
општинама, а обухваћено 7.528 ученика из 447 основних и средњих школа. 

-  Светски АИДС дан обележило је 159 организација Црвеног крста у градовима и 
општинама у сарадњи са здравственим и просветним институцијама и невладиним 
организацијама, а активностима је непосредно обухваћено 109.892 особе.  

- Активности поводом Дечје недеље реализовало је 120 организација Црвеног крста 
у градовима и општинама, а обухваћено је 50.311 деце и младих.  
 
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 
-  снаге заштите и спасавања. 
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Најзначајније активности Црвеног крста у Србији у 2016. години у области 
припремама за деловање у несрећама и одговору на несреће су биле: 

- Црвени крст Србије је у оквиру одговора на несреће интервенисао 67 пута у 58 
градoва и општина и пружио помоћ за 2.083 породица, односно 7.351 лице.  

- Реализован је програм,,Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће - јачање 
капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних 
непогода и других типова несреће – 2016. година''.  

У десет градова и општина путем овог програма je обухваћено 5.270 корисника. 
У 44 одељења трећег разреда основних школа са територије 10 општина и градова 
укључених у програм, реализовано је 487 „радионица“ у укупном трајању 365.5 сати.  

Путем интерактивног рада 1.028 ученика трећег разреда основне школе примилo 
je основне поруке и стеклo основна знања и вештине о једноставним ефикасним 
поступцима за смањење ризика од несрећа и ублажавање последица од елементарних 
непогода и других опасности.  

Организације Црвеног крста укљученe у реализацију програма у 10 општина и 
градова за реализацију пројектних активности  утрошили су 734  радних сати. 

- Пилот пројектом „Сигурније школе и отпорније заједнице“- Јачање капацитета 
за одговор на несреће у шест локалних средина и организација Црвеног крста у 
градовима и општинама (пројекат подржан од Аустријског Црвеног крста и Канадског 
црвеног крста) је обухваћено 38 школа са 16.533 ученика. 

 Поред едукативних садржаја за школе које су пројектом обухваћене, 
реализовано је опремање паничним светлима, противпожарном опремом, средствима 
за пружање прве помоћи, као и са 38 комплета опреме за формирање школског кутка 
погодног за тематско промовисање приступа смањењу ризика школске деце и њихових 
родитеља. 

У оквиру пројекта зграђен је летњи камп Црвеног крста Пожаревац – где ће 
школска деца имати прилику да увежбавају псновне препоручене радње и понашања 
пре и када се несреће десе. Камп биће отворен за ученике и из других средина. 

- 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 3.000 
породица, односно око 12.000 најугроженијих лица погођених несрећама у виду 
најосновнијих прехрамбених артикала и хигијенских средстава довољним за прве 
недеље после несреће. 

- Реализоване вежбе показале су: 
-   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 раду Службе  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), 



 10 

- 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. 

Најзначајније активности Црвеног крста у Србији у 2016. години у области 
Службе тражења су биле: 
          -  Активности су се одвијале на провери статуса 1.200 актуелних 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. 

- У базу података везано за Други светски рат унето је 9.100 картона ратних 
заробљеника. 

- Упућено је 16 захтева Комисији за нестала лица (захтеви за тражење, додатне 
информације о појединим случајевима и/или информације о затвореним предметима). 
Од Комисије примљено 11 захтевима који се тичу појединих случајева тражења.  

- Примљено је и обрађено 79 захтева за издавање потврде о времену 
проведеном у заробљеништву и 35 захтева за издавање потврде о времену 
проведеном у интернацији за време  Другог светског рата; 

- Покренуто је 38 и примљено 16 нових захтева за тражење лица чији нестанак 
није  везан за  оружани сукоб и/или ирегуларне миграције.  

- Од друштава Црвеног крста западне Европе примљено је 505 захтева за 
тражење 1.525 особа  у категорији нерегуларних миграната.  

- Служба тражења  је кроз поделу бесплатних телефонских картица помогла да 
3.495 особа које су изгубиле контакт са чланом породице на миграторном путу 
успоставе међусобни контакт.  

 
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. 
Најзначајније активности Црвеног крста у Србији у 2016. години у области 

ширења знања о међународном хуманитарном праву и Основним принципа 
Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца (Дифузији) и 
Истраживања међународног хуманитарног права су биле: 

- Организације Црвеног крста у градовима и општинама су предавањима у 
области дифузије обухватили преко 60.000 представника различитих циљних група.  
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- Преко 40 организација Црвеног крста је организовало 90 посебних активности 
посвећених промоцији међународног хуманитарног права, а преко 2.000 волонтера 
допринело је рализацији ових активности. 

- Поводом обележавања Међународног дана Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца у Председништву Републике Србије 6. маја примљена је делегација 
Црвеног крста.  

- У 24 организације Црвеног крста у градовима и општинама су реализовале 
активности Истраживања хуманитарног права у којима је обухваћено 2.790 младих 
волонтера и ученика средњих школа. 

- Деветнаест организација Црвеног крста у градовима и општинама су 
реализовале радионице Истраживања међународног хуманитарног права  у којима је 
учествовало 1.749 младих волонтера и ученика средњих школа.  

- Црвени крст Србије је  акредитовао семинар Истраживање хуманитарног права 
за стручно усавршавање наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за 
школску 2016./2017. и 2017./2018. годину. 

 
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, корисници народних кухиња, избеглице и мигранти  
           - професионалци - особе које координирају  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. 

Најзначајније активности Црвеног крста у Србији у 2016. години у програму 
Борбе против трговине људима су биле: 

- Преко 900 информативних радионица за децу и омладину реализовано је у 
градовима и општинама. Овим је информисано преко 60.000 особа (од почетка 
спровођења Програма број информисаних је 350.000).  

- Преко 5.000 избеглица и миграната је информисано о мерама опреза од 
трговине људима. 

- Одржана  су два семинара за обуку нових тренера за 33 учесника. 
- Одржано је  шест семинара за обуку нових едукатора за 150 учесника и  шест 

обука за 25 професионално запослених који координирају радом волонтера. 
- Одржано је четири обуке особља које у свом раду може доћи у контакт са 

жртвама трговине људима за 85 учесника. 
- Одржане су две обуке студената хуманистичких наука ради њихове 

сензибилизације и ангажовања у активностима заштите жртава за 60 учесника. 
- Одржана је Међународна обука за едукаторе за младе из земаља Медитерана. 
- Током Летње школе Црвеног крста у Баошићима 500 полазника примило је 

превентивну поруку.     
- Преведена је публикација „Угроженост на путу миграција“ коју је сачинила 

радна група PERCO  и инициран  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.  
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У међународној сарадњи најзначајније активности су биле: 
-  Активности у овој области вођене су у складу са реализацијом редовних 

активности међународне сарадње Црвеног крста Србије, реализацијом редовних 
активности комуникације и сарадње са националним друштвима, Међународном 
федерацијом друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Међународним 
комитетом Црвеног, другим међународним хуманитарним организацијама и изузетно 
повећаним хуманитарним потребама насталим приливом миграната из Азије и Африке 
од јуна 2015. године,. 
 - Црвени крст Србије организовао је акцију прикупљања новчане помоћи путем 
SMS порука за угрожено становништво у поплавама у Македонији.  

- На 54 међународна скупа из свих области рада учествовао је 101 представник 
Црвеног крста Србије. 

- На позив Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца, Весна Миленовић, генерални секретар Црвеног крста Србије на 
међународној конференцији „Мигрантска криза: међународна сарадња и националне 
стратегије“ која је одржана у Москви представљала је Међународни покрет Црвеног 
крста и Црвеног полумесеца, а кроз искуства Црвеног крста Србије у одговору на 
мигрантску ситуацију, илустровала како то Међународни покрет Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца реагује и помаже примењујући Основне принципе. 

Том приликом у седишту Руског Црвеног крста потписан је Споразум о сарадњи 
два национална друштва. 

- Девет младих волонтера Црвеног крста из Србије учествовало је на 
различитим међународним догађајима који су од значаја за унапређивање 
међународне сарадње младих волонтера. 

- Од 10. јуна 2015. године до 31. децембра 2016. године Црвени крст Србије 
обезбедио је и дистрибуирао 1.869.113 следовања хране (супе, чајева,  готових јела, 
сувих и куваних оброка) мигрантима и азилантима. 

 
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 Црвеног крста у Србији у 2016. години у области 

организације и развоја, Одржавања функције минимума дистрибутивног система и 
Развоја пословно финансијског система су биле: 

- 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 решавања значајних питања у њиховом раду. 

- Усвојена је нова Методологија и критеријуми за вредновање активности 
организација Црвеног крста у градовима и општинама 

- У организацијама Црвеног крста Србије у 2016. години било је 4.314 основних 
облика организовања и 192.519 чланова Црвеног крста (58.109 одраслих и 134.410 
младих чланова Црвеног крста).  
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- Усвојени су и Извештај о раду Црвеног крста Србије за 2015. годину, Редовни 
финансијски извештаји Црвеног крста Србије (Завршни рачун) за 2015. годину, 
Ревизија редовних финансијских извештаја Црвеног крста Србије за 2016. годину, План 
рада Црвеног крста Србије са Календаром активности за 2017. годину, Финансијски 
план Црвеног крста Србије за 2017. годину и Правилник о ближем уређивању поступка 
јавне набавке у Црвеном крсту Србије.  

- На сајту Сталне конференције градова и општина  објављен је документ 
„Смернице за припрему одлуке о буџету локалне самоуправе за 2017. годину“ који 
садржи упутство Сталне коференције градова и општина локалним самоуправама о 
начину финансирања организација Црвеног крста путем програмског буџета као 
обавезног елемента буџета јединице локалне самоуправе. 

- Одржана су планирана саветовања са секретарима организација Црвеног крста 
у Републици Србији. 

- Обележено је 140 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. 

- О активностима Црвеног крста објављено је 1.066 прилогa у електронским 
медијма у укупном трајању од 3.648 минута, или 9,9 минута прилога на различитим 
телевизијама дневно.  

Током 2016. године објављено је 1.640 текстова или 4 текста дневно у дневној  и 
периодичној  штампи. 

  - Пословно - финансијски систем је и у 2016. 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, стари и нови образац за извештавање, подаци 
из робно-материјалног пословања, као и организоване акције давања крви). 

  - Реализоване су потребне обуке за примену новог обрасца за извештавање. 
  - 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.  

Дистрибуирано је 4.682.765,50 кг артикала хране за програм народних кухиња, 
796.921,75 кг арткала који су сачињавали пакете хране и хигијене у програму помоћи 
најсиромашнијим општинама, 1.621.077,29 кг помоћи намењене мигрантима и 
64.294,90 кг остале хуманитарне помоћи. Укупно  7.165.059,30 кг хуманитарне помоћи. 

 
У остваривању својих циљева и задатака и у реализацији Плана рада за 2016. 

годину, Црвени крст Србије је успешно сарађивао са ресорним министарствима за 
јавна овлашћења и активности, Канцеларијом за Косово и Метохију Владе Републике 
Србије, Комесаријатом за избеглице и миграције, 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. 
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МОТИВАЦИЈА ГРАЂАНА ЗА ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ 
(Правни основ: члан 7. тачка 4, члан 8, 9, 13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије, 
Закон о трансфузиолошкој делатности, Закон о здравственој заштити.) 
 

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. 

У Србији су 2016. године прикупљене 242.912  јединице крви, за 561 јединица 
крви мање него у 2015. години, са 3,38% успешности, што је у нивоу највиших 
вредности у последњих 20 година упркос ниском износу средстава које Министарство 
здравља Републике Србије издваја за ово јавно овлашћење. У организованим акцијама 
добровољног давања крви, у 2016. години крв је дала 143.071 особа према подацима 
организација Црвеног крста у Србији, неки и више пута током године, у складу са 
законском регулативом. 

Износ које је Министарство здравља определило у 2016. 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.  

Отежану финансијску ситуацију пратила је и неуједначеност начина рада и 
очекивања трансфузиолошких служби у односу на организацију Црвеног крста. 

На основу података које су доставиле  организације Црвеног крста у Србији 
током 2016. године реализовано је 3.223 акције добровољног давања крви. У припреми 
и реализацији ових акција учествовало је 3.847 волонтера који су одвојили своја 48.149 
волонтерских сати за промоцију, регрутовање и задржавање добровољних давалаца 
крви као и припрему и организацију акција.  

Просечно, 1  волонтер био је задужен за 1 акцију добровољног давања крви и то 
преко 12 часова свог времена, мада је јасно да је већи број волонтера задужен за 
реализацију више акција у својој средини као и да постоје акције добровољног давања 
крви којима волонтери не присуствују ( установе, предузећа и сл).  

Годину 2016. обележила је и јавна расправа о нацрту Закона о трансфузијској 
медицини која предвиђа реформу трансфузиолошке службе. Место и улога Црвеног 
крста у Србији су формално непромењени али је чињеница да ће и рад организација 
Црвеног крста морати да буде прилагођен условима и начинима рада који буду 
дефинисани по доношењу новог закона, о чему је било речи на тематским састанцима 
са организацијама Црвеног крста и који ће уследити у наредним годинама. 

Разнородна пракса у земљи омогућила је организовање 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. Министарство здравља Републике Србије је потписало Меморандум о разумевању 
са једним од 52 регистрована удружења давалаца крви, које  тврди да  представља 14 
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различитих удружења у Србији. Црвеном крсту Србије нису предочене јасне 
импликације на давалаштво или утицај на рад организације Црвеног крста овим 
поводом. 

У 2016. години, седиште Црвеног крста Србије објединило  је предлоге планова 
акција давања крви који су организације Црвеног крста из Србије сачиниле са 
трансфузиолошким службама за 2017. годину сходно потписаном Протоколу о 
сарадњи са трансфузиолошким службама, као и Закону о трансфузиолошкој 
делатности. Планови су усклађивани са Институтом за трансфузију крви Србије и 
Заводом за трансфузију крви Ниш и представљају основ за акције добровољног 
давања крви у наредној години. 

Показатељи који су праћени у организацијама Црвеног крста у градовима и 
општинама за 2016. годину и према којима се извештава Министарство здравља дали 
су следеће резултате:  

 

Број                                 Показатељ/Индикатор 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 за прикупљање крви 
усаглашених са трансфузиолошком службом  183 

 
183 

100% 

3. 
Број едукованих младих волонтера 

150 
186 

124% 

4. 
Број организованих акција добровољног 
давања крви 

3.000 
3.223 
107% 

5. 
 

Број давалаца крви у пословно финансијском 
систему Црвеног крста Србије 

150.000 
160.535 
107%   

6. 
Број свечано обележених значајних датума за 
добровољно давалаштво крви  2 

 
2 

100% 

7. 
Број ученика који су учествовали у уметничком 
конкурсу "Крв живот значи 18.000 

 
16.267 
90% 

8. 
 
Број оснажених постојећих „Клубова 25“ 17 

 
16 

94% 

9. 
 
Број прикупљених јединица крви 

240.000 
242.912 
101% 

10. 
Број прикупљених јединица крви током зимске 
и летње кампање 

5.000 
8.060 
162% 

11. 
Број едукованих волонтера који учествују у 
реализацији акција добровољног давања крви 

4.000 
3.847 
96% 

12. 
Број уручених признања добровољним 
даваоцима крви  

30.000 
26.513 
88% 
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Током године, спроведено је истраживање о функционалности базе података о 
даваоцима крви Црвеног крста Србије у пословно финансијском систему те су 
предузети кораци за његово унапређење и нову верзију од наредне године.  

Софтвер у пословно финансијском систему Црвеног крста Србије креиран је 
2009. године на основу потребе за електронским вођењем евиденције у овој области. 
Током неколико година коришћења софтвера у организацијама Црвеног крста у Србији 
настала је потреба да се изврше одређене измене и побољшања те је током 
извештајног периода интензивиран рад на побољшањима и измене које би пратиле и 
промене у окружењу. Измене које су направљене треба да послуже у две сврхе: да 
Црвеном крсту Србије омогуће да се ова област прати на дневном нивоу, као и са 
нивоа покрајинских организација и Црвеног крста Београда, али превасходно да убрза 
и олакша рад организацијама Црвеног крста у градовима и општинама јер је унос 
података у базу представља предуслов за коришћење података. Примена нове верзије 
софтвера је у плану током 2017. године, као и одговарајуће обуке.  

Укупно 132 организације Црвеног крста у Србији користе подсистем ДДК у оквиру 
пословно финансијског подсистема Црвеног крста Србије, а неопходно је да то чине 
све организације Црвеног крста. 

Црвени крст  на Косову и Метохији реализовао је 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 2016. години, са преко 4%, биле су:  

 

Број                       Црвени крст  % 

1. Прешево 7.21% 

2. Пожаревац 6.63% 

3. Лазаревац 6.32% 

4. Деспотовац 5.58% 

5. Бачка Паланка 5.51% 

6. Инђија 5.50% 

7. Бачки Петровац 4.90% 

8. Земун 4.87% 

9. Бор 4.81% 

10. Врбас 4.59% 

11. Крагујевац 4.50% 

12. Кањижа 4.48% 

13. Нови Бечеј 4.45% 

14. Лозница 4.30% 

15. Свилајнац 4.30% 

16. Аранђеловац 4.28% 

17. Кикинда 4.27% 

18. Бољевац 4.23% 

19. Нова Црња 4.18% 

20. Лајковац 4.12% 

21. Обреновац 4.10% 

22. Врање 4.07% 
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23. Жабаљ 4.06% 

24. Богатић 4.03% 

25. Јагодина 4.03% 

26. Пирот 4.01% 

 
Средине које су према овом критеријуму прикупиле најмањи број јединица крви,  

нижи од 2% су:  
 

Број Град/општина % 

1. Дољевац 0.25% 

2. Житорађа 0.34% 

3. Црна трава 0.42% 

4. Нишка Бања 0.48% 

5. Мерошина 1.01% 

6. Бојник 1.03% 

7. Ражањ 1.26% 

8. Кучево 1.30% 

9. Баточина 1.33% 

10. Рековац 1.33% 

11. Тутин 1.34% 

12. Кнић 1.36% 

13. Жабари 1.39% 

14. Ириг 1.55% 

15. Рача 1.56% 

16. Лебане 1.58% 

17. Александровац 1.59% 

18. Нови Кнежевац 1.59% 

19. Варварин 1.61% 

20. Блаце 1.64% 

21. Сурдулица 1.64% 

22. Голубац 1.67% 

23. Сечањ 1.70% 

24. Алибунар 1.88% 

25. Медвеђа 1.88% 

26. Велико Градиште 1.89% 

27. Владимирци 1.90% 

28. Сврљиг 1.90% 

29. Осечина 1.91% 

30. Рашка 1.94% 

31. Мало Црниће 1.99% 

32. Нови Пазар 1.99% 

 
Поред  Пожаревца који је годинама већ на врху, значајан резултат има и град 

Београд, који и ове године бележи раст и то за 207 јединица крви више него у 2015. 
години. 

Од  2016.  године  Црвени крст Србије прикупља и податак о броју људи – 
давалаца крви који су дали крв у текућој години по организацијама, те ће се овај 
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податак убудуће третирати као релевантан за рад организација Црвеног крста у 
погледу реализације плана прикупљања крви уместо броја јединица крви, што и није 
реалан показатељ нивоа ангажовања волонтера, сарадника и професионалаца  
Црвеног крста.  

У 2016. години одржане су 2 седнице комисије за добровољно давалаштво крви. 
Разматране теме су поред извештаја и планова за наредну годину биле и информација 
о студијској посети Аустријском Црвеном крсту, договор о реализацији конкурса „Крв 
живот значи“, нацрт закона о трансфузијској медицини, информација о  двогодишњем 
пројекту унапређења давалаштва крви  у Србији подржаном од стране Аустријског 
Црвеног  крста као и  Меморандум о сарадњи између Министарства здравља РС и 
Савеза добровољних давалаца крви Србије. Комисија је такође дефинисала и 
поткомисије, те је тако  функционисала поткомисија за одабир радова на конкурсу „Крв 
живот значи“ као и радна група за унапређење подсистема ДДК у пословно 
финансијском систему Црвеног крста Србије, а које су такође имале своје 
састанке.Комуникација са члановима комисија одржавала се редовно и путем имејла, у 
зависности од тема које су биле значајне. 

Правилник о јединственим критеријумима за доделу признања у добровољном 
давалаштву крви почео је да се примењује од 1. јануара 2016. године подразумевајући 
осавремењена признања за добровољне даваоце крви која су наишла на добру 
реакцију давалаца који су их и примили.  
 
Рад са младим волонтерима  

У партнерству са Заводом за трансфузију крви Ниш, организован је семинар за 
младе волонтере Црвеног крста из 32 организације Црвеног крста које сарађују са овим 
Заводом. Обука је одржана у Митровом пољу, одмаралишту Црвеног крста 
Александровац. Обуку је похађало 38 младих волонтера.Реализатори обуке поред 
представника Црвеног крста Србије и Завода, били су едуковани млади волонтери 
Црвеног крста из Србије. Обука је одржана у периоду од 15-17. априла. 

Размењивала су се и искуства у погледу обуке младих волонтера Црвеног крста. 
Обука одржана у Багремари, одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у 
организацији Црвеног крста Војводине током лета допринела је размени искустава 
организација Црвеног крста у овој области и омогућила примену  различитих 
интерактивних метода у раду са младима.  

У периоду од 7. до 9. октобра реализована је обука из области давалаштва крви 
за 76 младих волонтера из 42 организације Црвеног крста под називом „Повежи се и 
ти“. Обука је организована у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије. 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 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“.    

На основу овог искуства обука младих на изразито партиципативан начин, 
Црвени крст Србије конкурисао је за средства Министарства омладине и спорта. 
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Вредност препознао је Црвени крст Аустрије са којим је током године развијен пројекат 
унапређења ДДК и са којим је потписан Меморандум о сарадњи за пројекат под 
називом „3К живота“ чија примена је почела 1. новембра 2016. године. Планирано је 
пројекат траје до краја октобра 2018. године. Пројектна идеја развијена је у три правца: 

 Стандардизација обуке младих волонтера Црвеног крста и израда потребних 
материјала за рад са младима у овој области, 

 Истраживање о знањима, ставовима и понашањима добровољних давалаца 
крви и 

 Повећање броја жена међу добровољним даваоцима крви. 
У периоду од 29-31. октобра у сарадњи са Институтом за трансфузију крви 

Србије организована је обука за 72 студента са 27 факултета београдског 
универзитета. Реализатори обуке били су млади волонтери Црвеног крста, сада 
студенти на београдском универзитету.  

Студенти завршне године Факултета безбедности реализовали су стручну 
праксу при Црвеном крсту Србије. Циљ праксе је било упознавање са организацијом, 
функционисањем и значајем организације у условима ванредних ситуација и условима 
угрожавања животне средине. У том смислу, одржано је предавање за 15 студената о 
мотивацији, задржавању и регрутовању давалаца крви управо 11. маја, на национални 
дан давалаца крви, о важности редовног давања крви да би је било довољно и у 
ванредним ситуацијама.  
 
Конкурс „Крв живот значи“ 

На конкурсу „Крв живот значи“, који је реализован у преко 100 организација 
Црвеног крста у градовима и општинама током фебруара и марта  учествовало је 
16.267 ученика из 484 школе из 106 средина у нашој земљи.Победници су из 21 места 
из Србије и то из Суботице, Инђије, Житишта, Ковина, Алибунара, Косовске 
Митровице, Алексинца, Ниша, Бољевца, Ваљева, Јагодине, Горњег Милановца, 
Ивањице, Крагујевца, Зајечара, Пријепоља, и из Београда: са Старог града, из 
Обреновца, Младеновца, са Новог Београда и Земуна. Првопласирани радови у 
ликовној конкуренцији дали су визуелни идентитет промотивним материјалима Црвеног 
крста Србије и Института за трансфузију крви Србије.  Институт за трансфузију крви 
Србије одабрао је првопласирани ликовни рад узраста од 1-4 разреда основне школе и 
узраста 1-4 разреда средње школе за идејна решења позивних плаката и лифлета за 
добровољно давање крви. Награде најбољима уручене су у мају, а током августа 
најбољи су искористили своју награду- десетодневно летовање у објекту Црвеног крста 
Србије у Баошићима.  
 
Клуб 25 

У 2016. години, формирана су  нови „Клубови 25“: при Црвеном крсту Ивањица и 
Владимирци  а угашени су при Црвеном крсту Ниш и Зајечар. Иницијативу за оснивање 
„Клуба 25“ исказао је Црвени крст Коцељеве. 

 
У 2016. години, било је активно 16 “Клубова 25” и то: 
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     Клуб 25 
 Црвени   крст  

Укупан 
број 

чланова 
Клуба  

 

Број 
нових 

чланова 
Клуба 25 

Број 
чланов
а Клуба 
25 који 
су дали 

крв 

Број акција 
ДДК у 

којима су 
учествовал
и чланови 
Клубa 25 

Број јединица 
крви 

прикупљених 
на акцијама 

ДДК у којима су 
учествовали 

чланови  
„Клуба 25“ 

Кикинда 75 75 28 9 242 

Стари град 52 5 31 57 2.200 

Краљево 293 30 90 37 825 

Бујановац 55 19 10 4 213 

Крагујевац 49 17 25 14 190 

Шабац 25 8 14 8 420 

Чачак 26 26 5 7 1.100 

Ћићевац 69 19 0 5 177 

Варварин 30 14 30 6 286 

Параћин 62 28 29 3 43 

Велика 
Плана 96 20 67 20 1.186 

Гаџин Хан 34 4 21 8 193 

Бољевац 70 54 40 5 233 

Трстеник 50 22 14 4 309 

Ивањица 27 27 22 17 1.097 

Владимирци 45 45 40 5 156 

         Укупно: 1.058 550 466 209 8.870 

 
На интернету, поред веб сајта, фејсбук профила и твитер налога Црвеног крста 

Србије, на „гугл+“  страници посвећеној "Клубу 25" у Србији, свакодневно се могу 
пратити активности младих волонтера Црвеног крста у давалаштву крви.  Ова 
страница до сада има преко 240.000 прегледа. 
 
Тематски скупови  

На редовној трансфузиолошкој секцији Српског лекарског друштва посвећеној 
давалаштву крви са темом "Показатељи успешности рада Црвеног крста Србије у 
добровољном давалаштву крви у 2015. години". Црвени крст Србије је своје излагање 
представио 18. марта. 

Црвени крст Коцељеве организовао је једнодневну обуку за волонтере у 
давалаштву крви коју су подржали Црвени крст Србије и Институт за трансфузију крви 
Србије својим предавањима на тему добровољног давања крви и припреми акције 
„Ништа без жена“ поводом 8. марта, Међународног дана жена, 

Црвени крст Горњи Милановац је 26. марта организовао тематски скуп о 
давалаштву крви коју су подржали Црвени крст Србије и Институт за трансфузију крви 
Србије својим излагањима, а поводом годишње Скупштине теренске јединице ове 
организације, 
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Светски дан давалаца крви -14. јун  
Црвени крст Србије, Институт за трансфузију крви Србије, Завод за трансфузију 

крви Војводине и Завод за трансфузију крви Ниш обележили су Светски дан давалаца 
крви 14. јуна 2016. године, традиционалним уличним дружењем са грађанима на 
прометним улицама и трговима у Београду, Новом Саду, Нишу и у 149 градова и 
општина широм Србије. Под слоганом Светске здравствене организације “Све нас 
повезује крв“ упућена је захвалност даваоцима крви у име оних чије су животе спасли, 
добровољно дајући крв. Истовремено, сви грађани су били позвани а који до сада нису 
давали крв да то учине. 

Истим поводом, Признања за „Најхуманију средину“ су ове године уручивана на 
нивоу Црвеног крста Србије и то и за 2015. годину на Светски дан добровољних 
давалаца крви, 14 јун. Овим поводом Црвени крст Србије се обратио кабинету 
Председника Републике Србије да прихвати да уручи ова признања срединама које су 
постигле најбоље резултате. Председник Републике је то учинио преко свог личног 
изасланика, генералног секретара кабинета- господина Недељка Тењовића на догађају 
који је био медијски пропраћен, уз присуство званица из релевантних институција из 
Србије.  Добитници овог признања у категорији најхуманији град су: Пожаревац са 
постигнутим процентом давања у односу на број становника 7,81%, Крагујевац  4,48%, 
Јагодина 4,35% а у  категорији најхуманија општина: Лазаревац 6,05%, Нови Бечеј 
5,20%, Бачка Паланка 5,17%, Инђија 5,00%, Земун 4,99%, Деспотовац 4,99%, Бачки 
Петровац 4,98% и Кањижа 4,79%. 
 
Активности на спречавању сезонских несташица крви и промотивне акције 

У периоду од 11. јануара до 27. фебруара 2016. године Црвени крст Србије је са 
Институтом за трансфузију крви реализовао  Зимску кампању добровољног 
давалаштва крви при 41 организацији Црвеног крста у Србији. У овогодишњој зимској 
кампањи, у 49 акција, крв је дало 2.707 грађана, односно више од 55 особа по једној 
акцији добровољног давања крви. Црвени крст Смедерево, Велика Плана, Мајданпек и 
Стара Пазова учествовали су са по две акције у овогодишњој зимској кампањи. 
Најуспешније средине ове зиме биле су Црвени крст Бољевац, Сокобања, Велико 
Градиште и Ивањица.   

По броју давалаца крви који су дали крв у овим акцијама издвојили су се Црвени 
крст Сокобања, Бољевац, Аранђеловац, Ивањица и Младеновац. Ове организације 
Црвеног крста су имале преко 100 давалаца крви по акцији у овогодишњој зимској 
кампањи. На самом почетку зимске кампање, запослени из Црвеног крста Србије и 
Београда су 12. и 13. јануара дали крв.  

На акцији „Ништа без жена“ која се већ неколико година уназад организује 8. 
марта, у Београду су укупно 143 особе дале крв, што је за 25 више него претходне 
године. За успешну реализацију заслужно је и 23 волонтера Црвеног крста Врачара, 
Звездаре, Новог Београда, Вождовца, Савског венца, Раковице и Старог града. Овим 
поводом је јубилеј обележила и регионална акција Црвеног крста Крушевац која је 
одржана 35. пут заредом са прикупљеном 441 јединицом крви.  

У недељу 8. маја, обележен је Светски дан Црвеног крста на Тргу Републике у 
Београду, приказом активности наше организације. Једна од приказаних активности 
била је и добровољно давалаштво крви у чијој промоцији су учествовали и ученици 4. 
разреда основне школе "Душан Вукасовић Диоген” из Бечмена, општина Сурчин. 
Млади волонтери Црвеног крста Звездара су анкетирали грађане о томе колико знају о 
давалаштву крви.У догађају су учествовали и гости из Италијанског Црвеног крста.  
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У периоду од 1. јуна до 2. септембра реализована је летња кампања 
добровољног давања крви у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије, са 
укупно 81 акцијом добровољног давања крви и 59 организација Црвеног крста које су у 
њој учествовале. Прикупљене су 5.353 јединице крви, а просечно је по акцији 66 особа 
дало крв.“Отварање“ кампање припало је Црвеном крсту Ковин а “затварање“ Црвеном 
крсту Пожаревац. Летња кампања је такође била повод да запослени Црвеног крста у 
Србији и Београду добровољно дају крв крајем августа месеца, што су и учинили.                  

Шесту годину за редом, сећање на невине жртве терористичких напада на 
Њујорк и Вашингтон амбасада САД у Београду обележила је у Црвеном крсту Србије. 
Тим поводом, у петак , 9. септембра, организована је акција добровољног давања крви 
на којој су прикупљене  53 јединице крви, а 15 младих волонтера "Клуба 25" из 
Београда, Краљева, Гаџиног Хана и Бољевца помогло је реализацију акције, чији је 
домаћин био председник Црвеног крста Србије. Тим поводом одржана је и 
конференција за штампу на којој су говорили проф. др Драган Радовановић, 
председник Црвеног крста Србије, амбасадор Сједињених америчких држава, његова 
екселенција, господин  Кајл Скат и проф. др Берислав Векић, државни секретар 
Министарства здравља Републике Србије. 

У Скупштини града Београда 16. децембра 2016. године Институт за трансфузију 
крви Србије окупио је своје сараднике на пољу мотивације грађана за добровољно 
давање крви и уручио признања председницима општина, организацијама Црвеног 
крста, сарадницима и волонтерима из средина на територији Србије над којом има 
надлежност. Признања су примили представници Кучева, Пећинаца, Голупца, Великог 
Градишта, Велике Плане, Коцељеве, Новог Пазара и Тутина, Љубовије, Младеновца, 
Лајковца, Бољевца, Ивањице, Сокобање, Богатића, Лазаревца, Пожаревца, Црвеног 
крста Нови Београд, Краљево и Крагујевац и други. 
 
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ –  ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА И БОРБА ПРОТИВ 
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 
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 и психоактивних супстанци, као и истицањем потребе за 
редовним лекарским систематским прегледима, ове активности свакако могу утицати 
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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 болести зависности међу младима 
један је од важних циљева Црвеног крста Србије који се спроводи кроз превентивно 
едукативне садржаје. 

Ови циљеви су између осталог у складу са дефиницијом здравља Светске 
здравствене организације (СЗО), кoja каже да је здравље "стање потпуног физичког, 
менталног и социјалног благостања, а не само одсуство болести и онеспособљености".  

○ Црвени крст Србије у оквиру својих редовних здравствено-превентивних 
активности и ове године је обележио 31. јануар Национални дан без дуванског 
дима. Током обележавања Националног дана без дуванског дима организације су 
појачале своје активности на пољу превенције и промоције здравља. Тема 
обележавања Националног дана 2016. године била је посвећена даљој подршци 
Закону о заштити становништва од изложености дуванском диму, а слоган је био 
"СВАКА ЦИГАРЕТА СМЕТА". Организације Црвеног крста Србије, њих 114 
реализовале су бројне активности: радионице и едукативна предавања за ученике 
основних и средњих школа, деца у неким срединама су кроз ликовне радове 
представила виђење проблема пушења код младих.  

Бројне активности биле су посвећене и широј јавности, па су организације Црвеног 
крста широм Србије у сарадњи са партнерима на трговима, шеталиштима и у великим 
маркетима делили савете о здравим стиловима живота и штетности дувана, али су и 
са случајним пролазницима различитог узраста спроводили анкете на тему штетности 
дуванског дима. Многе активности су пропратиле локалне телевизије и новине, а 
значајно је да се све активности раде у партнерству са здравственим институцијама, 
школама и да се активно ради на укључивању целе заједнице.  

○ Као и ранијих година и ове године је Црвени крст Србије био покровитељ 
Пролећног и Јесењег фестивала здравља "МГ Мивела" под слоганом „УЧИНИТЕ 
ДАНАС НЕШТО ДОБРО ЗА СВОЈЕ ЗДРАВЉЕ!”. Пролећни фестивал одржан је 17. и 
18. марта 2016. године, а Јесењи фестивал одржан је 22. и 23. септембра у Дому 
омладине у Београду. Циљ  фестивала здравља је подизање свести грађана о 
важности упражњавања здравих стилова живота. Јавности је представљено 70 
излагача, 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 je посебнe панеле на Пролећном фестивалу тема је била 
"Волонтирање и здравље", а на Јесењем фестивалу тема је била "Борба против 
дискриминације старијих". 

○ Светски дан борбе против туберкулозе обележава се 24. марта у знак сећања 
на Роберта Коха, који је тога дана 1882. године открио бацил који изазива туберкулозу, 
што је отворило пут дијагностици и лечењу ове болести. Србија спада међу земље са 
ниском стопом обољевања од туберкулозе, али ће здравствени систем морати да 
уложи велике напоре да одржи добре резултате, имајући у виду да се свет суочава са 
новим изазовима ове болести, који су постали отпорни на најчешће коришћене лекове. 

 Светски дан борбе против туберкулозе, 24. март, обележен је кроз различите 
акције у 130 средина у Србији. Организоване су радионице, предавања, конференције, 
млади волонтери су делили лифлете, већина активности се реализовала у 
партнерству са регионалним заводима за јавно здравље, локалним пулмолошким 
службама, невладиним организацијама, ромским организацијама и ромским 
здравственим медијаторима. 
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○ Сваке године 7. априла обележава се Светски дан здравља као годишњица 
оснивања Светске здравствене организације (СЗО). Светски дан здравља је глобална 
кампања која позива лидере свих земаља да се фокусирају на један од 
јавноздравствених проблема од глобалног значаја и пружа могућности да се започне 
удружена акција у циљу унапређања здравља и благостања људи.  

Тема 7. априла, Светског дана здравља 2016. године била је шећерна болест 
(дијабетес), а слоган је био: „Победи дијабетес“. Дијабетес је једно од најчешћих 
хроничних незаразних обољења и представља велики јавно-здравствени проблем 21. 
века са великим хуманим, социјалним и економским последицама. У 156 организација 
Црвеног крста реализоване су различите акције посвећене подизању свести да 
редовно вежбање, здрава исхрана и престанак пушења могу спречити или ублажити 
симптоме и компликације дијабетеса тип 2. 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 и акције провере нивоа 
шећера у крви. Посебно је истакнута провера нивоа шећера у крви код старијих особа. 

○ Поводом обележавања Светског дана здравља, 7. априла, Црвени крст Србије  
се као и ранијих година и ове године прикључиo глобалној кампањи под називом 
"Старење захтева деловање" АДА, (Age Demands Action).  У оквиру акције  старије 
особе у више од 60 држава света на 4 континента састале су се са представницима 
својих влада и доносиоцима одлука, а у циљу скретања пажње на побољшање 
квалитета живота у старости и боље услове живота за старије. Идеја је да у свакој 
држави делегација старијих особа посети неког од важних доносилаца одлука и изложи 
проблеме и потребе старијих особа у области здравствене заштите. Ове године 
делегацију старијих волонтера и представника Црвеног крста Србије поводом Светског 
дана здравља 1. априла примила je др Весна Књегињић, помоћник министра здравља, 
Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту.  

Тема разговора са помоћницом министра здравља била је  и иницијатива за 
увођење скрининг прегледа за депресију и Алцхајмерову болест у примарној 
здравствстеној заштити која би омогућила пре свега дементним старијим особама и 
њиховим породицама да планирају своју будућност, такође би смањила трошкове и 
побољшала ефикасност лечења. Једна од иницијатива је и да Министарство здравља 
размотри могућност и утиче на одлуку да се најсиромашнијим старијима особама са 
дијагностикованом инконтиненцијом омогући добијање пелена и уложака за одрасле на 
рецепт.  

Због материјалног стања они најчешће не купују пелене што са једне стране доводи 
до повећања ризика од инфекција и повећња потребе за антибиотицима, а са друге 
стране због недостатка пелена они остају у својој кући, долази до њихове социјалне 
изолације и повећања ризика од депресије. Црвени крст Србије је захваљујући 
финансијској помоћи HelpAge International из Велике Британије штампао лифлет под 
називом "Кључне чињенице о дијабетесу (шећерној болести)". 

○ 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. 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.  
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Организације Црвеног крста током целе године раде на едукацији и подизању 
свести јавности о штетности дуванског дима, а своје активности појачавају током 
обележавања Светског дана без дуванског дима. Овогодишњи слоган Светског дана 
без дуванског дима је "Припремимо се за безлична (стандардизована) паковања 
дуванских производа".  Овај датум обележен је у 116 организација Црвеног крста кроз 
различите здравствено-превентивне и едукативне активности, а ништа мање значајна 
су континуирана партнерства са здравственим институцијама у локалној заједници што 
нам омогућава да акције буду континуиране, видљиве, одрживе и ефикасније.  

Организоване су радионице, предавања и вршњачке едукације, али и уличне акције 
на којима су промовисани здрави стилови живота као значајна превентивна активност у 
борби против пушења, али и осталих болести зависности. 

○ Обележавање 26. jуна, Светског дана борбе против злоупотребе и кријумчарења 
дрога је израз одлучности да се ојача деловање и сарадња против злоупотребе и 
трговине дрогама. Слоган  кампање за 2016. годину  је „Прво саслушај” и он указује 
на то да је слушање деце и младих први корак који треба начинити како би им се 
помогло да одрасту здраво и безбедно. Циљ кампање је подршка превенцији употребе 
дрога која је заснована на научним доказима о ефикасности, као и повећање 
ефективног инвестирања у добробит деце и младих.  

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 Србије 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.  

Организације Црвеног крста реализовале су бројне активности као што су едукације 
волонтера базиране на интерактивним методама,  вршњачке дискусионе групе, 
едукације родитеља којом се унапређују позитивни ставови и отвара могућност за 
породичну дискусију. У 67 средина у Србији, Црвени крст је обележио овај датум кроз 
различите акције поделе едукативног материјала (у кафићима, на базенима, на улици, 
на родитељским састанцима), 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 умре 17,3 милиона људи, а 
превентивне активности могу да допринесу смањењу инциденце. Светски дан срца 
2016. године обележен је – 29. септембра и  био је усмерен на ширење порука које се 
односе на то шта људи могу да ураде да побољшају здравље свог срца. Овогодишњи 
слоган био је: „Оснажите свој живот“. Правилна исхрана, редовна физичка активност, 
престанак пушења, контрола телесне тежине и крвног пртиска могу значајно да смање 
ризик за настанак болести срца и крвних судова у свим популационим групама. Здрави 
стилови живота као и превенција фактора ризика за настанак срчаног и можданог 
удара, смањиће ризик њиховог настанка у свим добним групама.  

Превентивни програми здрави избори за здраво срце могу да допринесу да се 
смртност услед болести срца и крвних судова до 2025. године смањи за 25%. Овај дан 
се обележава у сарадњи са партнерима на локалном нивоу - уличним акцијама 
дистрибуцијом едукативног материјала, и уручивањем воћа за сваку бачену кутију 
цигарета, мерењем крвог притиска становништву и другим здравствено-превентивним 
активностима. Укупно 112 организација Црвеног крста поред уличних акција 
организовале су различите трибине, конференције за штампу, предавања у школама. 
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○ 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 
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.) 

○ Међународни дан борбе против насиља над старијима обележен је у Србији 
по десети пут. Ове године 15. јуна у партнерству са Повереницом за заштиту 
равноправности организован је округли сто под називом "Не затварајмо очи: 
зауставимо злостављање старијих". Округли сто је био посвећен сензибилизацији 
јавности на тему насиља над старијима. На конференцији је учествовало преко 77 
учесника. У раду округлог стола  учествовао је и министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Александар Вулин. 

○  Поводом 1. октобра Међународног дана старијих особа, делегација старијих 
посетила је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и имала 
разговор са помоћницом министра, Бранком Гајић. Ова посета део је традиционалне 
годишње кампање "Старење захтева деловање" (Age Demands Action) коју на 
иницијативу организације HelpAge International спроводе старији активисти у више од 
шездесет држава света. На састанку са помоћницом министра разговарано је о 
феномену демографског старења и потреби да на њега реагује читаво друштво.  

○ Делегацију старијих особа поводом 1. октобра примио је и млађи саветник 
Сектора за јавно здравље и програмску здравствени заштиту у Министарсву здравља 
Филип Лукиновић. Старији су на састанку истакли да је здравствена превенција важан 
сегмент здравља старијих, али да је потребно унапредити и знање неформалних 
неговатеља који брину о старијим особама. 

○ Током 2016. године чланови Комисије за здравствену делатност интензивно су 
радили на изради Приручника за здравствено-превентивне активности. Приручник је 
намењен здравственим радницима, волонтерима Црвеног крста који ће држати обуку 
из здравствено-превентивних активности у средњим школама.  

Током овог периода урађено је првих пет делова Приручника, а то су:  
1. Борба против дуванског дима,  
2. Превенција болести зависности које је израдила др сци. мед Светлана Вучетић 

Арсић, волонтер Црвеног крста Србије, члан Комисије за здравствену делатност, 
запослена у Специјалној болници за болести зависности,  

3. Здрава исхрана,  
4. Поремећаји исхране које је израдила Прим. мр сц мед Нада Косић Бибић, 

специјалиста социјалне медицине, волонтер Црвеног крста Суботице, запослена у 
Заводу за јавно здравље Суботице, 

 5. Репродуктивно здравље и секуално преносиве болести који је израдила др сци. 
мед Катарина Боричић, специјаллиста социјалне медицине, члан комисије за 
здравствену делатност Црвеног крста Србије, запослена у Институту за јавно здравље 
Србије "Др Милан Јовановић Батут".  Са свим члановима комисије који раде на изради 
курикулума организовани су појединачни консултативни састанци.  

○ Као део Међународне федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца 
представници Црвеног крста Србије учествовали су на едукацији едукатора на тему 
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"Сексуално и родно засновано насиље". Едукација је одржана у Будимпешти од 9. до 
11. јуна. Црвени крст Србије је након тога организовао едукацију на тему Сексуално и 
родно засновано насиље за волонтере и професионне сараднике ангажоване у оквиру 
пројекта Борба против трговине људима. Семинар је прошло 25 волонтера и 
професионалних сарадника. 

○ Током новембра и децембра месеца одржано је седам семинара на тему 
“Психосоцијална подршка у несрећама”. Ови семинари организовани су у оквиру 
активности предвиђених Апелом за помоћ мигрантима у Србији, Међународне 
федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца и представљају пре свега јачање 
капацитета Црвеног крста Србије за адекватан одговор на психосоцијалне потребе 
миграната, али и других категорија угроженог становништва са посебним нагласком на 
несреће. Укупно 157 особа које су ангажоване у Црвеном крсту (професионални 
сарадници и волонтери) стекли су основно знање из психосоцијалне подршке и прве 
психолошке помоћи. 

○ Сваке године Црвени крст Србије у сарадњи са својим партнерима на 
националном и локалном нивоу обележава Светски дан борбе против ХИВ-а 1. 
децембар. Светски дан окупља људе широм света са циљем подизања свести 
јавности у вези са ХИВ пандемијом и демонстрира међународну солидарност.  

Ове године кампања у Републици Србији се реализовала под слоганом „Тестирање 
је у моди. Тестирај се на ХИВ”. Светски дан 1. децембар је прилика да се искористи 
снага социјалне промене, при чему се у први план стављају појединци са циљем 
попуњавања препознатих мањкавости у одговору на ХИВ/АИДС, посебно у области 
превенције међу особама под повећаним ризиком. У 138 организација Црвеног крста у 
градовима и општинама обележен је овај датум кроз радионице, предавања и трибине, 
али и кроз медијске кампање које су имале за циљ подизање свести јавности о значају 
превенције. 

○ 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 јавноздравствени 
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 едукативни семинар за 
писање модула за мастер програм Јавно здравље у и кризним ситуацијама. 

○ Од 1. фебруара 2016. године Црвени крст Србије  отпочео је са реализацијом 
ИПА пројекта под називом "Иницијатива за социјално укључивање старијих особа".  У 
питању је трогодишњи пројекат који је финансиран од стране Европске уније, а део 
финансијске подршке пројекту обезбедила је Аустријска агенција за развој. Црвени 
крст Србије је носилац пројекта, а партнери су Аустријски Црвени крст, Албанско 
удружење геронтолога и геријатара, НВО Осмјех из Босне и Херцеговине, Црвени крст 
Црне горе, Македонски Црвени крст и НВО Хуманост из Македоније. 

○ Током новембра месеца који је посвећен превенцији болести зависности и 
промоцији здравих стилова живота, све организације Црвеног крста у градовима и 
општинама традиционално су организовале различите активности у сарадњи са 
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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.  

○ У сарадњи са Повереницом за заштиту равноправности Бранкицом Јанковић, а уз 
подршку Популационог фонда Уједињених нација (УНФПА) Црвени крст Србије је 
спровео истраживање које се односи на положај старијих на селу.  

Циљеви истраживања били су да се:  
-  утврде околности у којима старије особе у руралним срединама живе;  
- утврди доступност услуга на селу, пре свега здравствене и социјалне заштите, као 

и друге јавне услуге, укључујући и транспорт; 
- утврде потребе старијих који живе на селу; 
- дају оптималне препоруке за побољшање квалитета живота старијих и  
- промовишу примери добре праксе и да глас старијим особама које живе на селу у 

Србији.  
○ Током овог периода организовани су појединачни састанци са члановима 

комисије који су се односили на израду Курикулума за организације . До сада је 
израђено 5 сегмената у изради је део који се односи на физичку активност и зависност 
од коцке, као и вршњачко насиље.  

○ Уз подршку Међународне федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца 
приређене су две публикације (Психолошка прва помоћ и Психосоцијална подршка у 
несрећама). 
 
КОНТРОЛА ТУБЕРКУЛОЗЕ 
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије( Сл. гласник 107/05)  члан 2. став 1,  
члан  9. тачке 6 и  7  и члан 13.) 

 
Црвени крст Србије је заједно са Институтом за јавно здравље "др Милан 

Јовановић Батут" обележио Светски дан борбе против туберкулозе 24. март, 
конференцијом за штампу под и слоганом „Заједно против туберкулозе“ позивајући 
доносиоце одлука, стручну јавност, установе у систему здравствене заштите, 
организације цивилног друштва и становништво да се уједине како би се туберкулоза 
одржала као јавно здравствени приоритет и даље смањивало оптерећење овом 
болести у Републици Србији Овим поводом активности су имале 143 организације уз 
112 промотивних уличних акција, 58 едукативних скупова обухватајући 6.473 особа и 
дистрибуирајући преко 27.000 лифлета.  Укупно је 65 организација Црвеног крста 
учествовало тим поводом у средствима информисања, све у сарадњи са пулмолошким 
службама и заводима за јавно здравље. 

Током 2016. године 50 рганизација Црвеног крста је редовно комуницирало по 
питању туберкулозе са својим пулмолошким службама, као али и другим лекарима и 
патронажним сестрама  у срединама које немају пулмолошку службу, сходно 
потребама система здравствене заштите. На терен се изашло 251 пут, а 127 састанака 
је и обављено тим  и другим поводима заједничких интервенција. 
У 85 организација Црвеног крста које имају програм Народних  кухиња активним 
трагањем обухваћено је 8.067 пунолетних  корисника. Посебне активности у насељима 
са доминантним Ромским становништвом и активно трагање у овој популацији 
обухватило је 2.691 особу. 
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У трагању за контактима учествовала је једна организацијса Црвеног крста због 
појаве великог броја новооболелих и то у популацији ученика средњих школа. 

Укупно се код 526 особа трагало за оболелима у категоријама грађана који су 
социјално угрожени (ван корисника народних кухиња и нехигијенских насеља),  а код 
лекара, из свих дефинисаних популација 2016. упућене су 154 особe са сумњом на 
туберкулозу. Они су и прегледани захваљујући ангажовању Црвеног крста. Од укупно 
обухваћене 11.284 особе, са сумњом на  туберкулозу прегледано је код лекара нешто 
преко 1%, што је у складу са стопом обољевања која за 2015. годину износи 
13/100.000. 

Подршку при лечењу  осетљиве туберкулозе добијало је  46 особа, а у Београду 
и 5 особа са мултирезистентном туберкулозом углавном пакетима хране и хигијене. 
Све ове активности спроводило је 2.045 волонтера ангажујући се током  године укупно 
4.225 часова на пољу контроле туберкулозе. 

Дана 7. септембра Глобални фонд за борбу против ХИВ-а, туберкулозе и 
маларије доставио је званично писмо Црвеном крсту Србије о успешном затварању 
пројекта „Конторола туберкулозе у Србији“ захваљујући се на сарадњи и постигнутим 
резултатима и потврђујући да су све обавезе према донатору испуњене. 

У  Народној скупштини Србије 6. октобра 2016. године у организацији Института 
за јавно здравље „др Милан Јовановић Батут“ и Друштва пулмолога Србије одржан је 
 Симпозијум „Савремени приступи у контроли туберкулозе“. Излагање Црвеног крста 
Србије било је на тему „Ангажовање заједнице и иновације у борби против 
туберкулозе“ те су представљени резултати рада Црвеног крста у контроли 
туберкулозе у контексту улоге организације од краја другог светског рата до данас са 
акцентом на активности које су настављене и након десетогодишњег пројекта . 

Дана 24. новембра 2016. у Институту за јавно здравље одржан је састанак на 
који су позване организације Црвеног крста које су у претходном пројекту вршиле 
функцију регионалних координатора, представљена је Уредба о заразним болестима 
РС и улога организације Црвеног крста у контроли туберкулозе, и договорени су даљи 
кораци у будућој сарадњи.  

Институт за јавно здравље „др Милан Јовановић Батут“ и Црвени крст Србије 
акредитовали су интерактивни курс „Основна знања о туберкулози“ за период од 
новембра 2016. до новембра 2017. године намењен лекарима и медицинским сестрама 
из примарне здравствене заштите и сарадницима Црвеног крста. Основ за учешће 
Црвеног крста у овој едукацији дали су постојећи  „Приручник за рад цивилног сектора 
у области контроле туберкулозе“ и „Водич за сараднике цивилног сектора у области 
контроле туберкулозе“ развијени током трајања пројекта који је финансирао Глобални 
фонд а у којима је дефинисан и стандардизован рад немедицинског особља на пољу 
контроле туберкулозе у посебно осетљивим популацијама. 

Црвени крст Србије није организовао скупове поводом ове активности али је 
учествовао у суорганизовању како наведеног симпозијума тако и радног састанка на 
којима је учествовало 12 секретара и сарадника из организација Црвеног крста које су 
током пројекта вршиле функцију регионалних координатора. 
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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.) 

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.  

У области прве помоћи2016. годину је обележило неколико значајних догађаја и 
постигнућа у смислу унапређења рада Црвеног крста Србије и јачању положаја и 
угледа Националног друштва у овој области:  

- Обучено је 41.500 грађана Србије у основним вештинама прве помоћи у мрежи 
Црвеног крста Србије; 

- Преко 5.000  школске деце и младих широм Србије је укључено у обуку за у 
такмичења екипа прве помоћи Црвеног крста; 

- По шести пут је наше национално друштво освојио титулу шампиона Европе у 
првој помоћи у конкуренцији 20 европских земаља наЕвропском такмичењу 
FACE 2016 којеје одржано у Словенији; 

- Црвени крст Србије је имао прилику да у име Међународне Федерације Црвеног 
крста представи концепт едукације у првој помоћи који се примењује у покрету 
Црвеног крста, на Конгресу Европског савета за реанимацију (European 
Resuscitation Council), заједно са колегама из Америчког и Британског Црвеног 
крста; 

- Залагање Црвеног крста Србије за законска решења која ће на адекватан начин 
дефинисати место лаичке прве помоћи у областима као што су безбедност у 
саобраћају и безбедност на раду, допринело је доношењу Правилника о 
обучавању запослених за пружање прве помоћи у оквиру измена Закона о 
безбедности и здравља на раду и допуне нацрта о изменама Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима, који се односи на обуку из прве помоћи за 
возаче у смислу уређења јединствене минималне цене обуке; 

- Донети су Правилници Црвеног крста Србије који уређују начин спровођења 
такмичења из прве помоћи и такмичења из реалистичког приказа повреда и који 
су увели стандард комплета прве помоћи и комплета за реалистички приказ 
повреда за екипе Црвеног крста. 

 
Обуке у првој помоћи  

У организацијама Црвеног крста у Србији је током 2016 године реализована  
обука за различите популационе категорије:   

- Основном едукацијом у трајању од два часа обухваћено је 16.000 ученика 
основних и средњих школа. Након тога, 8.900 је похађало обуку од 12 часова која се 
реализује путем интерактивних предавања уз практичне демонстрације и увежбавање 
вештина прве помоћи. Од обучене деце, њих 5.100 су након обуке укључени у 
такмичења екипа прве помоћи Црвеног крста; 
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- Деца предшколског узраста све више се укључују о учење прве помоћи. У 2016. 
години је 1.600 деце из вртића похађало радионице из прве помоћи прилагођене овој 
узрастној доби; 

- У категорији грађана запослених на радним местима са повећаним ризиком, 
обучено је 5.600 особа; 

- обуку из прве помоћи прописану Законом о безбедности саобраћаја на 
путевима похађало је 18.000 кандидата за возаче; 

- 290 припадника специјализованих јединица Цивилне заштите је похађало 
једнодневни тренинг из прве помоћи, а 70 нових припадника специјализованих 
јединица Цивилне заштите је похађало основну обуку из прве помоћи од 24 часа. 
 

Број обучених грађана у 2016. години по 
популационим категоријама  

Деца предшколског узраста 1.600 

Школскадеца и млади 16.000 

Запослени 5.600 

Кандидати за возаче 18.000 

Припадници 
специјализованих јединица 
Цивилне заштите 

360 

                                  Укупно:                                                           41.560 

 
Такмичења у првој помоћи 

Општинска такмичења у првој помоћи је спровело 70 организација Црвеног 
крста, а учествовало је 2.700 такмичара.  

 

Број екипа на нивоу општинских и градских 
такмичења у првој помоћи 

Област подмладак омладина укупно 

Београд 80 35 115 

Централна 
Србија 

124 60 184 

Војводина 94 52 146 

Укупно 
екипа: 

298 147 445 

Укупно 
такмичара: 

1.788 882 2.670 
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Виши нивои такмичења су одржани на нивоу Црвеног крста Београда, 
покрајинских организација Црвеног крста Војводине и Косова и Метохије и на 
међурегионалном нивоу за организације Црвеног крста из централне Србије.  

Градско такмичење Црвеног крста Београда је одржано 10. јуна у Шумицама. 
 На такмичењу је учествовало 9 екипа омладине и 11 екипа подмлаткаиз 12 

организација Црвеног крста у Београду. На такмичењу су своја знања показале и 2 
екипе петлића из Црвеног крста Звездара и Црвеног крста Раковица, као и екипе из 
Удружења особа са инвалидитетом ,,Победник“ са општине Врачар и из Удружења 
особа са сметњама у развоју ,,Живимо заједно“ са општине Стари град. 

 Такмичари су приказали своје умеће прве помоћи на пет полигона на 
симулираним ситуацијама несрећа са већим бројем повређених особа (на пример: 
саобраћајна незгода, несрећа на орјентирингу, на породичном излету,  КПР тест). 
Догађај је окупио преко 350 учесника, у највећем броју волонтера Црвеног крста 
Београда. 

 Међурегионална такмичења екипа Црвеног крста Србије одржана су 12. јуна 
2016. године.  

Такмичења су одржана на Златибору, где је домаћин такмичења био  Црвени 
крст Ужице и у Врању, где је домаћин такмичења био  Црвени крст Врање.На 
међурегионалним такмичењима учествовало је 42 екипе у категорији подмладка и 
омладине из 30 организација Црвеног крста Црвеног крста из централног дела Србије, 
западне, јужне и источне Србије. На Златибору су се у категорији подмлатка такмичиле 
екипе из организација Црвеног крста: Аранђеловац, Ужице, Шабац, Лозница, Параћин, 
Краљево, Ваљево, Трстеник, Горњи Милановац, Крагујевац, Варварин, Нова Варош, 
Пријепоље, Пожега и Прибој. У категорији омладине такмичиле су се екипе из 
организација Црвеног крста: Аранђеловац, Ужице, Шабац, Лозница, Параћин, Краљево, 
Ваљево, Трстеник, Горњи Милановац, Крагујевац, Јагодина и Чачак.  

У Врању су се такмичиле у категорији подмлатка екипе из организација Црвеног 
крста: Ниш, Врање, Дољевац, Мерошина, Прокупље, Босилеград, Власотинце и 
Петровац на Млави. У категорији омладине  такмичиле су се екипе из организација 
Црвеног крста: Ниш, Врање, Смедерево, Прокупље, Зајечар, Бољевац, Трговиште. Све 
екипе су своја знања приказала на  четири полигонаса симулираним несрећама 
насталим у различитим околностима (током спортких активности, на камповању, на 
рођенданској/школској  забави, КПР тест).  

Оба догађаја су окупила преко 500 учесника, у највећем броју деце и младих. 
 Покрајинско такмичењеЦрвеног крста Војводине одржано је 28. маја у 

Суботици. На такмичењу је учествовало 16 организација Црвеног крста из Војводине са 
14 екипа подмлатка, 14 екипа омладине и две екипе петлића које су наступале 
ревијално. Такмичење је одржано у централној зони града Суботице. Екипе су своје 
знање приказале на седам полигона са различитим сценаријима незгода (на улици, у 
парку, на излету, на спортском тренинигу, КПР тест).  

Овај догађај је окупио преко 300 учесника, волонтера Црвеног крста из свих 
градова и општина у Војводини.  

Покрајинско такмичење Црвеног крста Косова и Метохије одржано 
је 3. септембра 2016. године у Косовској Митровици. На такмичењу је учествовало 
19 организација Црвеног крста са Косова и Метохије са 12 екипа подмлатка  и 12 екипа 
омладине. Екипе су своје знање приказале на 5 полигона на којима су се такмичиле у 
вештинама прве помоћи на симулираним ситуацијама: музички концерт, фудбалска 
утакмица, несрећа на јавном скупу удружења за заштиту животиња, КПР тест. Овај 
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догађај је окупио преко 400 учесника, волонтера Црвеног крста из свих 
општина натериторији Косова и Метохије. 
 

Преглед такмичења у првој помоћи виших нивоа организовања са бројем екипа, 
дат је у табели: 
 

Ниво такмичења 
Екипе 

подмлатка 
Екипе 

омладине 

Укупан 
број 

екипа 

Градско такмичење Црвеног крста у 
Београду 

11 9 20 

Међурегионална у централној Србији 23 19 42 

Покрајинско такмичење Црвеног крста 
Војводине 

24 17 41 

Покрајинско такмичење Црвеног крста 
Косова и Метохије 

12 12 24 

Укупно: 70 57 127 

 
Државно такмичење Црвеног крста Србије одржано је 16. и 17. септембра у 

Београду. Такмичење у реалистичком приказу је реализовано 16. септембра на малој 
сцени Театра 78. На такмичењу је вештину шминке и симулације различитих повреда и 
стања приказало 9 екипа из следећих организација Црвеног крста: Вождовац, Савски 
венац, Звездара, Крагујевац, Ужице, Зубин Поток, Ковин, Сомбор и Рума. Свака 
такмичарска екипа је имала задатак да припреми одговоарајућу симулацију незгоде, уз 
шминку и глуму повреда и стања.  

На такмичењу су највештији и најмаштовитији били волонтери Црвеног крста 
Ужице, који су освојили прво место, док су друго и треће место освојиле екипе Црвеног 
крста  Савски Венац и Црвеног крста Вождовац. Такмичење у реалистичком приказу су 
пратили представници медија и многобројни волонтери Црвеног крста.  

Такмичење у првој помоћи је реализовано 17. септембра у ужем центру 
Београда, од Трга Републике до Калемегдана. Манифестација је окупила преко 600 
волонтераЦрвеног крста из целе Србије који се успешно баве првом помоћи. 

Тема  државног такмичења за 2016. годину је била: „Прва помоћ на јавним 
манифестацијама“. Кроз такмичарске задатке је представљена улога прве помоћи на 
спортским, музичким и другим јавним окупљањима. Досадашња искуства Црвеног 
крста у ангажовању екипа прве помоћи од Београдског маратона Олимпијског дана и 
музичког фестивала EXIT, па до ауто трке Grand Prix у Монаку, говоре у прилог 
квалитета рада Црвеног крста у овом домену, а шест победничких пехара са Европског 
такмичења у првој помоћи  дају праву слику улагања Црвеног крста Србије у едукацију 
младих волонтера. На овогодишњем такмичењу биле су приказане повреде које се 
најчешће дешавају на јавним манифестацијама. На пет полигона су тестиране вештине 
прве помоћи на симулираним ситуацијама: незгода на концерту, незгода на школској 
олимпијади, незгода на  маратону, незгода на школском такмичењу из хемије, незгода 
на свечаном догађају – пријему. 

Пет полигона је било забавног и едукативног карактера, а у реализацији ових 
полигона остварена је сарадња са Медицинским и Филозофским факултетом, уз 
ангажовање 10 волонтера Црвеног крста који су студенти ових факулатета.  
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На такмичењу екипа прве помоћи је наступило 15 екипа омладине и 14 екипа 
подмлатка Црвеног крста из 20 организација 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, Врања, Ужица, Прокупља, Краљева, Крагујевца, 
Ниша, Сомбора, Ковина, Зрењанина, Панчева, Косовске Митровице и Штрпца, а у 
категорији омладине такмичиле су се екипе из: Старог града, Вождовца, Палилуле, 
Врања, Ужица, Прокупља, Краљева, Зајечара, Крагујевца, Суботицe, Сомбора, Новог 
Сада, Руме, Звечана и Штрпца. 

На такмичењу је такође наступило и 2 екипа „петлића“, најмлађих волонтера 
Црвеног крста, који су на овој манифестацији учествовали ревијално. То су биле екипе 
Црвеног крста Краљево и Крагујевац. 

Суђење на такмичењу је споведено уз ангажовање 64 судија-оцењивача прве 
помоћи.  

Такмичењу је претходио једнодневни припремни састанак за судије, који је 
одржан у Београду, 6. септембра у Црвеном крсту Србије и на коме је обрађена тема 
такмичења, критеријуми суђења и дате су практичне инструкције судијама везано за 
процедуру оцењивања и правила такмичења, док је 7. септембра одржан припремни 
састанак за шминкере и судије такмичења у реалистичком приказу повреда, стања и 
обољења.  

У реализацију такмичења у 2016. години било је укључено преко 150 волонтера 
Црвеног крста Београда ангажованим на разнородним активностима у припреми и 
реализацији такмичења, чиме је постигнуто је да манифестација протекне 
успешно.Такмичење је пратио велики број посматрача и гостију: представнивници 
Министарства здравља, Министарства за рад, борачка и социјална питања, града 
Бограда, представници медија, као и многобројни сарадници и волонтери Црвеног 
крста. 

На такмичењу у првој помоћи су најбоље резултате постигле следеће екипе: 
 У категорији омладине: 
1. место Црвени крст Палилула,  
2. место Црвени крст Нови Сад,  
 3.место Црвени крст Стари град.  
У категорији подмлатка:  
1. место Црвени крст Стари град,  
2. место Црвени крст Вождовац и   
3. место Црвени крст Ужице. 
Европско такмичење у првој помоћи FACE 2016 - Екипа младих волонтера 

Црвеног крста Србије је по шести пут освојила титулу шампиона Европе у првој 
помоћи у кокуренцији 20 европских земаља. FACE 2016 је ове године одржан од 30. 
јуна до 2. јула у Љубљани, Словенија. На такмичењу је учествовало 22 екипе, 
представљајући 20 националних друштава Црвеног крста из целе Европе (екипа 
Словеније је, као домаћин такмичања учествовала ревијално). 

Манифестацију су чинила два  догађаја:  
1. Конвенција, која је одржана 1. јула и коју су чиниле радионице и дискусије на 

актуелне теме из области прве помоћи: Употреба аутоматског дефибрилатора, технике 
кардиопулмоналне реанимације, имобилизације главе и врата и уклањање 
мотоциклистичке кациге; 

2. Такмичење екипа у пружању прве помоћи, које је спроведено 2. јула, на 
полигонима организованим у централној градској зони у Љубљани.  
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Такмичење се одвијало на десет радних полигона – симулација различитих 
врста несрећа са већим бројем повређених особа: саобраћајна незгода, несрећа на 
реци, тест реанимације, тријажа повређених код масовне несреће и друге ситуације. 
Црвени крст Србије је представљала екипа омладине Црвеног крста Палилула, која је 
право да учествује на Европском такмичењу стекла победом на државном такмичењу у 
пружању прве помоћи 2015. године.  

Такмичарска екипа је прошла кроз вишемесечне припреме које су претходиле 
Европском такмичењу. Припреме су се састојеле из три припремна кампа, учешћа на 
националним такмичењима из прве помоћи у 2016. години (градско такмичење Црвеног 
крста Београда), као и свакодневног рада у својој матичној организацији Црвеног крста. 

 Екипа Црвеног крста Србије је у наступу на полигонима показала потпуну 
супериорност у раду, одлично увежбане вештине прве помоћи и добру организацију 
рада унутар тима. Наша екипа је на овој манифестацији освојила прво место. Наши 
волонтери су својим знањем још једном потврдили да је концепт рада Црвеног крста 
Србије у области прве помоћи ефикасан и препознат у Међународном Црвеном крсту 
као један одводећих и онај који успоставља нове стандарде. 

 Друго место на такмичењу је освојила екипа Црвеног крста Ирске, а треће место 
је заузела екипа Црвеног крста Црне Горе.   
 
Развој и унапређење  програма прве помоћи 

Нове међународне смерницеза прву помоћ публиковане су од стане 
Међународне Федерације Црвеног крста у јуну 2016. године и садрже нове стандарде у 
поступцима реанимације и пружања прве помоћи код различитих повреда и хитних 
стања. Представник Црвеног крста Србије је учествовао у изради овог документа 
заједно са малим бројем одабраних стручњака из других земаља света. У вези са 
применом новина у првој помоћи Црвени крст Србије je у новембру и децембру почео 
реализацију едукативних семинара за предаваче прве помоћи на којима ће обновити и 
унапредити постојећа знања и стећи право на продужење лиценце за рад на обуци 
унутар мреже Црвеног крста Србије.  

У мрежи Црвеног крста Србије има 1.165 активних  предавача прве помоћи, а 
почев од новембра 2016. године, реализована су два семинара и обуку је завршило 50 
предавача. 

Рад Комисије за прву помоћ одвијао се путем састанака на којима су третирана 
актуелна питања о раду Црвеног крста Србије у области прве помоћи. Током 2016. 
године одржано је пет састанка, на којима су разматрана следећа питања:  
- Ревизија Правилника о спровођењу такмичења из прве помоћи и стандарда за 

комплете прве помоћи за екипе Црвеног крста; 
- Ревизија Правилника о спровођењу такмичења из реалистичког приказа повреда и 

стања и правилника о едукацији и звањима из ове области; 

- Примена нових смерница у области прве помоћи у програмима Црвеног крста 
Србије; 

- Спровођење дообуке и освежавања знања предавача прве помоћи и обнова 
лиценци предавача; 

- Реализација такмичења у области прве помоћи, унапређење масовности  и 
квалитета едукације екипа. 
Представник Црвеног крста Србије имао је прилику да у име Међународне 

Федерације Црвеног крста представи концепт едукације у првој помоћи који се 
примењује у покрету Црвеног крста на Конгресу Европског савета за реанимацију 
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(European Resuscitation Council, ERC), заједно са колегама из Америчког и Британског 
Црвеног крста.  

Црвени крст Србије је на Конгресу Европског савета за реанимацију који је 
одржан у Рејкјавику, Исланд, 24. и 25. септембра 2016. године представио 
истраживање о ретенцији знања и вештина прве помоћи код обучених возача.  

Представник Црвеног крста Србије је био активни  учесник састанка Европске 
мреже за едукацију у првој помоћи који је одржан у Болоњи, Италија, 13. - 15. 
октобра 2016. године. Домаћин састанка је био Италијански Црвени крст, а  
присуствовало је 58 учесника из 29 националних друштава Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца из Европе и дела Азије. Састанку су такође присуствовали представници 
Међународног комитета Црвеног крста и Међународне Федерације друштава Црвеног 
крста и Црвеног полумесеца, као и Глобалног референтног центра за едукацију у првој 
помоћи. На састанку су биле представљене и дискутоване  следеће теме:  
- Како повећати проценат обучених грађана у првој помоћи на глобалном и на 

локалном нивоу; 
- Прва помоћ у свакодневним животним ситуацијама и ванредним ситуацијама 

изазваним  масовним несрећама; 
- Обука прве помоћи за школску децу: како обуку прилагодити узрасту деце и како се 

залагати за увођење прве помоћи у школске наставне програме; 
- Примена нових међународних смерница за прву помоћ и процес развоја наредних 

смерница 2020; 
- Сарадња Црвеног крста са Европским саветом за реанимацију (European 

Resuscitation Council, ERC) и националним саветима за реанимацију; 
- Обука из прве помоћи за особе са посебним потребама и обука за маргинализоване 

групе становништва; 
- Како обуку из прве помоћи прилагодити потребама полазника (грађана); 
- Примена нових технологија у учењу прве помоћи. 

Представник Црвеног крста Србије је активно учествовао у дискусијама и  
радионицама које су се бавиле следећим  питањима: 
- Унапређења метода едукације у првој помоћи за лаика; 
- Како обуку из прве помоћи спроводити са најмлађим узрастом деце; 
- Примена нових међународних смерница за прву помоћ на националном нивоу; 
- Омасовљење обуке у првој помоћи и како мотивисати грађане да науче прву помоћ; 
- Истраживања у области прве помоћи о ефикасности обуке за лаичку популацију. 
 
Активности на промоцији прве помоћи  

Обележавање Светског дана Црвеногкрста, 8. маја 2016. године, окупило је 
преко 200волонтерaна тргу Републике у Београду.  Црвени крст Србије је овом 
приликом, између осталих активности, промовисао прву помоћ и реалистички приказ 
повреда, стања и обољења. Грађани су имали прилику да практично примене мере 
оживљавања на луткама за реалимацију. Заинтересовани грађани могли су да се 
упознају са литературом из области прве помоћи Црвеног крста Србије, садржајима 
комплета прве помоћи различите намене. 

Високи представници Црвеног крста Србије и тим  инструктора прве помоћи 
Црвеног крста Србије учествовали су на Конгресу факултета биомедицинских наука 
који је одржан на Сребрном језеру 23. априла  2016. године, организујући радионицу на 
тему: Мере кардиопулмоналне реанимације са применом апарата за аутоматску 
дефибрилацију. Радионицу је похађало преко 30 студената. Након стручног предавања 
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и презентације, учесници су имали прилику да увежбавају вештине кардиопулмоналне 
реанимације уз асистенцију инструктора прве помоћи Црвеног крста.  

Светски дан прве помоћи је обележен 10. септембра, а тема светског дана прве 
помоћи за 2016. годину је била: ,,Деца и млади у првој помоћи“.  

Циљ овогодишње акције је биода заинтересујемо и подстакнемо што више најмађих 
суграђана  да научи прву помоћ и да се заложимо да се оне категорије које имају 
обавезу учења прве помоћи укључе у промоцију прве помоћи међу најмлађима и да их 
охрабре да науче прву помоћ. 

 Црвени крст Србије је у ту сврху припремио едукативни пакет за најмлађе са 
описом  радионица, играма, подсетницима за ђачку перницу и другим материјалима. 
Организације Црвеног крста у Србији су Светски дан прве помоћи обележиле 
следећим активностима:  
- Промоција поруке Светског дана прве помоћи ,,Деца и млади у првој помоћи!“ 

постављањем информација на веб странице организација Црвеног крста, као и 
промоција путем друштвених мрежа; 

- Eдукација у првој помоћи за најмлађу популацију (предавања, радионице, показне 
вежбе); 

- Промоција поруке Светског дана прве помоћи ,,Деца и млади у првој помоћи!“ путем 
медија (штампе, телевизије). 
Показатељи о обележавању Светског дана прве помоћи у организацијама Црвеног 

крста у Србији, представљени су у табели:  
 

Област 

Број 
организација 

које су 
обележиле 

Светски дан 
прве помоћи 

Број 
ангажованих 
волонтера 

Број 
ангажованих 

волонтерских 
сати 

Број 
анимираних 

грађана 

Централна 
Србија 

31 446 1746 9063 

Војводина 11 176 478 4852 

Београд 6 91 276 670 

Укупно: 48 713 2.500 14. 585 

 
На Фестивалу здравља који је одржан септембра месеца у Дому Омладине у 

Београду, Црвени крст Србије је 23. септембра одржао предавање и радионицу из прве 
помоћи на тему „Безбедни у саобраћају“. Уз предавање и демонстрацију  вештина прве 
помоћии публика је могла уз помоћ предавача Црвеног крста Србије, да се опроба у 
вештинама. Посебно интересовање су показали млади посетиоци фестивала.  

Црвени крст Србије је у периоду од 1. до 7. октобра 2016. године учествовао на 
манифестацији Другаријада фондације Новак Ђоковић на којој су одржане  
интерактивне радионице Црвеног крста из области праве помоћи на тему  
реанимације, збрињавање крварења и коришћење троугле мараме. Осим прве помоћи,  
деца су имала кратко предавање о историји Црвеног крста. 

Сајам о  ванредним ситуацијама, безбедности и здрављу на раду „112 EXPO“, 
одржан је 11.-14. октобра 2016. године на Београдском сајму.  

Црвени крст Србије је на ово јманифестацији представио активности из области 
прве помоћи и деловања у несрећама. Посетиоци сајма информисани су  о садржају 



 38 

комплета прве помоћи за возила и за радне организације, као и литературом из прве 
помоћи Црвеног крста Србије.Такође, су имали могућност да науче важне поступке 
прве помоћи, као што су оживаљавање и примена аутоматског дефибрилатора. Сајам 
је посетилооко 1.500 посетилаца током четири дана трајања. 

Црвени крст Србије био је домаћин трећег Међународног конгреса студената 
биомедицинских наука (3rd Global Students' Conference of Biomedical Sciences). 
Конгресна сесија на тему,,Повреде у спорту“ је одржана 22. октобра 2016. године у 
просторијама седишта Црвеног крста Србије. Након предавања које је одржао проф. др 
Драган Радовановић, председинк Црвеног крста Србије, учесници су имали прилике да 
уз инструкторе прве помоћи Црвеног крста Србије вежбавају поступке прве помоћи који 
се примењују приликом спортских повреда. Сесију је похађало 20 студената из 6 
европских земаља. 

Црвени крст је имао активно учешће на Конгресу спортске кардиологије (IOS) 
који је одржан 28. новембра 2016. године у конгресном центру Зира у Београду.   

Црвени крст је ангажован у оквиру тематске области „Мере оживљавања са 
применом АЕД-а“. Учесници Конгреса су били веома заинтересовани за ову тему и 
задовољни са знањем које су добили из области прве помоћи. На Конресу је било 
присутно преко 100 учесника, здравствених и спортских радника. 
 
Агажовање екипа прве помоћи на јавним манифестацијама  

Током 2016. године, Црвени крст Србије је по позиву ангажовао екипе прве помоћи 
у обезбеђењу једног броја спортских и музичких манифестација и догађаја:  
- На позив Олимпијског комитета Србије, Црвени крст Србије је ангажовао екипе прве 

помоћи на манифестацији Олимпијски карневал, „Сто дана до Рија“ која је одржана 
у центру Београда 27. априла 2016.године; 

- Током обележавања Олимпијског дана трчања, 4. јуна 2016. године, на трим стази у 
Кошутњаку, Црвени крст Србије је ангажовао је 35 обученик волонтера и 
стационарни пункт за пружање прве помоћи;  

- На позив Амбасаде Велике Британије, Црвени крст Србије је ангажовао екипу прве 
помоћи на свечаности поводом рођендана краљице Елизабете II која је 
организована 16. јуна 2016. у резиденцији Амбасаде; 

- Екипа прве помоћи Црвеног крста Србије је дежурала на прослави поводом Дана 
Француске која је одржана у Амбасади Француске 14. јула 2016. године; 

- Црвени крст Србије је ангажовао екипе прве помоћи 11. септембра 2016. године на 
обезбеђивању скакачког митинга који је одржан у Београду на Теразијама у 
организацији Атлетског савеза Србије. На овој манифестацији је присуствовало 
преко 2.000 посетилаца. 

 
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) 
 

Црвени крст Србије је у 2016. години у области социјалне делатности био усмерен 
на помоћ лицима у невољи кроз следеће акције и активности:     

 Програм  народних кухиња за 34.390 корисника у 76 средина и Програм 41.540 
породичних пакета хране и 41.540 породичних пакета хигијене за социјално 
најугроженије породице у 105 средина 

 Програм  8.000 породичних пакета хране и хигијене за најугроженије породице 
на територији Косова и Метохије  
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 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, септембра 2015. године Црвени крст Србије 
сачинио је  Предлог Програма народних кухиња у 76 општине за 34.925 социјално 
најугроженијих грађана, Програма породичних пакета хране и хигијене за социјално 
најугроженије породице у 105 градова и општина II, III и IV групе развијености у Србији 
и Програма опоравка деце корисника народних кухиња.  

У децембру 2015. године  у буџету Републике Србије предвиђена су средства  за 
реализацију сва три Програма у износу од 510.000.000 динара. 

Споразум о сарадњи, потписан је 18. фебруара 2016. године између 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Црвеног крста 
Србије, којим су дефинисана права и обавеза обе стране потписнице у вези 
реализације Програма народних кухиња за 34.390 корисника, Програма породичних 
пакета хране и хигијене за социјално најугроженије породице у 105 градова и општина 
и Програма опоравка деце корисника народних кухиња 

Средства  у висини од  335.236.813 динара опредељена су за Програм народних 
кухиња за 9 месеци и то за набавку 10 артикала хране за припрему куваних оброка за 
34.390 корисника за 9 месеци, координацију, дистрибуцију артикала до локалних 
организација Црвеног крста и микродистрибуцију припремљених оброка до крајњих 
корисника. Средства у висини од 157.502.994 динара опредељена су за Програм 
породичних пакета хране и хигијене за социјално најугроженије породице у 105 градова 
и општина и то за набавку артикала хране, хигијене и картонских амбалажних кутија за 
41.540 следовања које чини породични пакет хране и породични пакет хигијене, 
паковање, дистрибуцију пакета до локалних организација Црвеног крста и дистрибуцију 
пакета до крајњих корисника. За  Програм опоравка деце корисника народних кухиња 
опредељен је износ од 10.000.000 динара за десетодневни опоравак 323 деце 
корисника народних кухиња у Одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима.  

Током поступака јавне набавке који су спроведени обједињено за Програм 
народних кухиња и Програма породичих пакета, а за набавку артикала хране, хигијене 
и картонских кутија, остварена је значајна уштеда у износу од 88.286.251 динара, 
превасходно због изузетно ниске цене брашна која је понуђена на тендеру.  
 Закључком Владе дефинисана је намена утрошка ових средства у оквиру 
предметних Програма и то 50.564.610 динара за обнављање опреме за Народне 
кухиње у власништву Црвеног крста, 9.006.421 динара за набавку додатног броја 
следовања за Програм помоћи у породичним пакетима хране и хигијене и 28.715.220 
динара за проширење обухвата деце у оквиру Програма опоравка деце корисника 
народних кухиња у одмаралиштима Црвеног крста у Србији. 

Одговору на најосновније потребе најугроженијих грађана допринеле су и  
донације физичких и правних лица те су се посредством Црвеног крста Србије 
реализовале следеће донације: 

 Међународна православна добротворна организација (IOCC) у 2016. години 
донирала је Црвеном крсту Србије помоћ за најугроженије грађане Србије у виду 
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школских прибора, индивидуалних хигијенских пакета, постељине, прекривача, 
јастучница и завеса у вредности од 450.000 америчких долара 

 „Мој фестивал“ у организацији Реики савеза Србије и „Fashion company“-  
целокупан приход од организације фестивала усмерен је на подршку 
најугроежнијим лицима у Крагујевцу и Краљеву. Овом износу додате су и 
појединачне донације у исту сврху компанија „Victroia group“, „Fashion company“, 
Робне куће Ниш доо, и „Fashion Park outlet center Inđija”. Укупан износ донације 
износио је 1.299.062,80. 

 Са компанијом „Carnex“ потписан је Уговор о донацији артикала из њиховог 
асортимана у вредности од 6.000 ЕУР.  

 Компанија „Takko fashion“ више година уназад традиционално донира део својих 
сезонских непродатих артикала. У 2016. години компанија је из својих 12 
пословница упутила донације у 12 Организација Црвеног крста и то: Чачак, 
Јагодина, Крагујевац, Крушевац, Младеновац, Нови Београд, Панчево, Шабац, 
Вождовац, Земун и Звездара у укупној вредности од 5.782.127 динара. 
Поред наведеног, локалне Организације Црвеног крста дистрибуирале су 

најугроженијим грађанима преко 4.806 тона помоћи из локалних извора и донација у 
виду артикала хране, хигијене, одеће, обуће и осталог у вредности од 230 милиона 
динара.  

Укупним активностима у циљу подршке најугроженијим грађанима Црвеног крста 
Србије, Црвеног крста Војводине, Црвеног крста Косова и Метохије, Црвеног крста 
Београда и локалних Организација Црвеног крста у градовима и општинама у Србији, 
одговорило се на најосновије потребе 168.857 породица, односно 473.808 појединаца.  

 
Програм  народних кухиња 
 Током 2016. године  континурано се спроводио Програм народних кухиња. 
Закључно са априлом 2016. године завршен је циклус реализације Програма народне 
кухиње за 2015.- 2016. годину и то у 76 средина у чијим се кухињама припремало 
35.560 оброка дневно за исти број корисника. Програм је настављен маја 2016. године 
са умањеним бројем корисника и то за 1.170 корисника односно са укупним бројем од 
34.390 корисика.  
 Споразумом о сарадњи између Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања и Црвеног крста Србије опредљена су средства  у висини од  
335.236.813 динара за циклус реализације Програма народних кухиња у 2016.-17. 
години за 34.390 кориника за 9 месеци, и то за набавку 10 артикала хране за припрему 
куваних оброка корисника, координацију, дистрибуцију артикала до локалних ОЦК и 
микродистрибуцију припремљених оброка до крајњих корисника. 
 Спроведена је набавка 10 основних артикала хране у складу са нормативом за 
потребе припреме ½ литре топлог оброка и половину векне хлеба дневно за једног 
корисника за један месец, и то: 

 

 Брашно 12 кг  Месне конзерве 3 ком 

 Уље 0,5 лит  Ђувеч  0,3 кг 

 Пиринач  0,5 кг  Грашак 0,3 кг 

 Пасуљ 0,5 кг  Боранија  0,3 кг 

 Тестенина 0,5 кг  Зачин- сушено поврће 0,1 кг 
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У 2016. години за потребе реализације Програма народних кухиња допремљено је 
4.700 тона хране до свих локалних организација Црвенг крста које спроводе овај 
Програм.  

За неометан и континуиран рад народних кухиња од одлучујућег значаја је 
подршка локалне самоуправе кроз обезбеђивање финансијских средстава за 
покривање трошкова припреме оброка и набавку такође неопходних артикала као што 
је свеже поврће, месо и месни производи, јаја, млеко и млечни производи.   
 У оквиру Програма народних кухиња Црвеног крста у Србији у 2016. години 
припремљено је 7.729.789 куваних оброка и дистрибуирано кроз 428 пунктова за 
преузимање оброка.  
 
Реализација Закључка Владе Републике Србије   

Опредељен је износ од 50.564.610,30  динара за занављање опреме у народним 
кухињама у власништву Црвеног крста, као и набавку кухињског инвентара за све 
Народне кухиње Црвеног крста у Србији.  

Организације Црвеног крста су имале могућност да искажу потребе за 3 добра/ 
артикла кухињске опреме и то према приоритетима. Проценом вредности добара који 
се набављају планирана је могућност две велике набавке и то Приоритета 1., а у 
случају остваривања уштеда и набавку из Приоритета 2.  

Набавка артикала из Приоритета 1. је  спроведена у току 2016. године и највећи 
део опреме је  већ допремљен, инсталиран и пуштен у рад. Добра која нису добијена у 
оквиру набавке из Приоритета 1. набавиће се у оквиру набавке из Приоритета 2. која 
ће бити покренута почетком 2017. године.  

Планирана набавка опреме за Народне кухиње Црвеног крста из Приоритета 1. 
дефинисана Закључком Владе:  

 

Преглед потреба у опреми за народне кухиње Црвеног крста у 
Србији 

                             Врста добра Опис 
Потребно 

у броју 

Казан електрични- индиректно грејање 150 лит 31 

Казан електрични- индиректно грејање 300 лит 2 

казан на плин-индиректно грејање 300 лит 3 

кипер електрични (линија 90) 120 лит 3 

шпорет на гас (линија 90)- са рерном   6 

шпорет на гас (линија 90) 2 рингле 1 

шпорет комби електр гас 
 4 
рингле 1 

троетажна пећница   5 

конвекцијска пећница за 10 и више плехова- 
мануелна   1 

расхладна витрина- стандардна, метална врата 700 лит 2 

комбиновани фрижидер  
250/70 
лит 1 

универзална кухињска машина   1 

миксер за тесто 50 кг   1 

љуштилица за кромпир (350 кг у 1х)   1 
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Кухињска вага   1 

ростфраи сто- отворени 4 ноге- без полица 1 метар 13 

радни сто затворени- 2 полице 1.6 1 

стандардна полица - витрина зидна затворена   4 

шерпа+поклопац 35 лит 3 

термос ручни  40 лит 320 

термос ручни  2 лит 20 

термос 3/1 лит (мањерка)   10 

перфорирани плех   20 

кутлаче 0.5 лит 320 

кутлаче 1 лит 320 

 
Планирана набавка опреме за Народне кухиње Црвеног крста из Приоритета 2. 

дефинисана Закључком Владе: 
 

Преглед додатне опреме према исказаним 
потребама, за набавку из евентуално преосталих 
средстава након набавке опреме из Приоритета 2. 
 

Добра за којим постоји потреба Потреба 

Шпорет, електрични 6 рингли 

18 шпорет , 4 рингле, електрични, са рерном  

фритеза електрична, дводелна 
800*900*850, 16 лит 5 

сецкалица за поврће са припадајућим 
ножевима (5 ножева, основних) 1 

стандрардна полица, зидна клот 7 

шерпа + поклопац 40 литара 9 

Индустријски отварач за конзерве 2 

Бојлер 80 лит 1 

Пластични поклопци за термосе 27 

термоса 110 

кутлача 220 

Сет кухињских ножева 77 

униформа- куварице 77 

униформа- сервирке 77 

униформа- логистика 77 

  
Током 2016. године Програм народних кухиња чији рад координира Црвени крст 

реализовао се у највећој мери према планираној динамици. Обзиром на природу 
Програма народних кухиња и сложеност посла, током реализације Црвени крст, како на 
нивоу седишта тако и на локалном нивоу, сусретао се са изазовима и потешкоћама 
које су се решавале у ходу а у складу са договорима свих укључених актера.  

Битно је напоменути и шири контекст реализације програма народних кухиња 
током 2016. године. Упркос ситуацији са мигранстком кризом и велике хуманитарне 
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операције и ангажованости готово свог људског капацитета Црвеног крста на свим 
нивоима, уз велики напор свих актера укључених у реализацију Програма народних 
кухиња све програмом планиране и дефинисане активности и кораци су се 
реализовали у роковима као и пре ескалирања мигрантске кризе.  

 
Програм породичних пакета хране и хигијене 

Споразумом о сарадњи предвиђена је набавка 41.540 следовања помоћи које 
чини 1 породични пакет хране и 1 породични пакет хигијене следећег садржаја.   
Садржај породичног пакета хране је следећи: 

 
 
 
 
 
 
 

Садржај породичног пакета хигијене је следећи: 
 
 
 
O

даби
р 

социјално најугроженијих породица у општинама општина  II, III  и IV групе развијености 
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 стањем 
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 и јуна месеца извршен 
је пријем робе, паковање пакета. Отпрема ка локалним организацијама Црвеног крста 
реализована је у јулу месецу. 

Закључно са 31. децембром 2016. године 97 организација завршило је 
комплетну дистрибуцију пакета најугроженијим породицама и седишту доставиле 
комплетан извештај о реализацији, док се извештаји 8 организација Црвеног крста 
очекују током јануара месеца 2017. године  

 

 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 

 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 
гр 

2 ком  Пена за бријање 250 гр 1 ком 

 Шампон 1 лит  Бријач пак 5 ком 1 пак 
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2016 

Критеријуми према 

којима је вршен одабир 

корисника 

Број 

породица 

Број 

појединаца 

 

% 

Самохрана  старачка 
домаћинства 

8.611 11.960 
 

13.58% 

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

7.476 20.722 

 

23.53% 

Вишечлане породице, 
породице са четворо и 
више деце 

3.547 18.413 
 

20.91% 

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

3.633 8.792 

 

9.99% 

Самохрани родитељи без 
примања или у тешкој 
материјалној ситуацији 

2.077 5.494 
 

6.24% 

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

7.992 22.668 

 

25.74% 

Укупан број лица 

обухваћених расподелом 
88.049 

 
Како би дистрибуирали пакете до свих угрожених породица и појединаца, 

организације Црвеног крста су досегле до 2.241 насељених места у оквиру којих је број 
села и заселака још већи. Пример у прилог овоме је дистрибуција пакета у Сјеници где 
је Црвени крст досегао до 12 насељених места односно до 103 села укупно.   

 
Реализација Закључка Владе Републике Србије  

Део преосталих средстава након поступака јавних набавки артикала опредељен 
је Закључком Владе у износу од 9.006.421 за проширење подршке у оквиру Програма 
помоћи у виду породичних пакета хране и породичних пакета хигијене односно за 
набавку додатног броја следовања. Реализована је набавка додатних 3,430 
следовања.  

Током октобра 2016. године спроведена је набавка артикала за додатни број 
следовања помоћи, по пријему артикли су спаковани у пакете и усмерени, према 
диспозицији у наставку на Организације Црвеног крста које су претходно исказале 
потребу за повећањем опредељеног броја следовања.  
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Организација 
Црвеног крста 

Број 
следовања 

 1 Ивањица 333 
 2 Краљево  300 
 3 Бела Паланка 100 
 4 Ковин 330 
 5 Врање 100 
 6 Крупањ 300 
 7 Алексинац 180 
 8 Неготин 262 
 9 Мали Зворник 317 
 10 Медвеђа 320 
 11 Баточина 160 
 12 Куршумлија 300 
 13 Владичин хан 300 
 14 Варварин 64 
 15 Кладово 64 
 

  
3430 

 
    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 
достављен Канцеларији за Косово и Метохију 28.9.2015. године. 

Средства у висини од 38.000.000 динара су обезбеђена децембра 2015. године у 
буџету Републике Србије.  

Упркос предвиђеној и претходно предоченој и договореној динамици 
спровођења корака у циљу реализације овог програма,  Уговор о реализацији набавке 
артикала, паковања и дистрибуције пакета између Канцеларије за Косово и Метохију и 
Црвеног крста Србије потписан је тек у другој половин јула 2016. Стога је набавка 
артикала, паковање те и дистрибуција пакета била пролонгирана за три месеца, што је 
довело до одређене неизвесности у току реализације јер су пакети до крајњих 
корисника требали бити дистрибуирани августа и септембра, а у 2016. години 
дистрибуција пакета је започета у зимском периоду када је очекивано да временски 
услови отежају или чак онемогуће реализацију.  

 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  
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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  

10. Сардина 125 гр- 5 ком  

 
Поступак јавне набавке спровео је Црвени крст Србије у Београду током августа 

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, с тим да је због зимског 
периода и очекиваних лоших услова ове године првобитно планирана дистрибуција 
пакета до организација Црвеног крста у јужном делу које се територијално налазе у 
брдско планинском терену. Организације Црвеног крста су извршиле 
микродистрибуцију до крајњих корисника и доставиле извештај о реализацији са 
дистрибутивним листама и фотографијама дистрибуције Покрајинској организацији 
Црвеног крста.   

 
Преглед броја дистрибуираних следовања пакета и обухваћених породица и 

појединаца по Организацијама Црвеног крста на Косову и Метохији је следећи: 
 

Организација Црвеног 
крста 

Број 
пакета 

Број 
породица 

Број 
појединаца 

Косовска Митровица 738 738 2536 

Звечан  500 500 1513 

Лепосавић 550 494 1150 

Зубин Поток 376 308 719 

Вучитрн 260 260 921 

Грачаница 590 555 1995 

Липљан 200 200 678 

Ново Брдо 430 430 1573 

Косовска Каменица 200 200 745 

Гљилане 398 398 1481 

Витина 280 204 625 

Урошевац 45 45 80 

Штрпце 500 315 875 

Гора 240 240 733 

Ораховац 335 303 901 

Призрен 111 95 161 

Клина 350 183 620 

Пећ 340 320 891 

Исток 350 350 850 

Србица 100 100 358 

Обилић 320 320 1163 

Косово Поље 358 208 626 

Резерва Црвеног крста 449 
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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 развијања солидарностти; 
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 

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, социјализацији,  развојем хуманог односа према другима, досегну 
бољу будућност и тиме се избегне честа друштвена пракса репродукције сиромаштва. 

У намери  да и лета 2016. 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 3.040.427,98 динара. Ова средства донирало је 8,210 домаћинстава и 29 
фирми и предузећа из Београда. Овај извор обезбедио је опоравак за 98 деце  
корисника народних кухиња из Руме и ђака пешака из Власотинца, Црне Траве, 
Бојника и Кладова.  

Министраство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је у буџету за 
2016. годину  определило средства за опоравак 323 деце корисника народних кухиња. 
Овај извор обезбедио је опоравак деце корисника народних кухиња из Врбаса, 

Косова и Метохије 

                              Укупно: 8.000 6.764 21.194 



 48 

Сомбора, Сремских Карловаца, Бачке Тополе, Аде, Варварина, Крушевца, Ћуприје, 
Јагодине, Дољевца, Ниша, Прокупља и Мерошине.  

 
Реализација Закључка Владе Републике Србије 

Закључком Владе Републике Србије део уштеђених средстава у поступцима 
јавних набавки усмерен је на проширење Програма опоравка деце корисника народних 
кухиња у одмаралиштима Црвеног крста у Србији, тачније у Дому Црвеног крста Вршац 
на Вршачком Брегу, Одмаралишту Црвеног крста Ниш „Гај“ у Дивљани, Одмаралишту 
Црвеног крста Александровац у Митровом Пољу и „Багремара“ у Бачком Петровцу, и 
то у износу од 28.715.220 динара.  

Опоравак је организован за укупно 1.128 деце из 43 градова и општина у Србији 
у којима Црвени крст спроводи Програм народних кухиња. Поред тога, опоравак је 
организован и за 113 особа са сметњама у развоју и инвалидитетом и 43 пратилаца 
према предлогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а 
која се иначе налазе у институционалном смештају. 

 
Обележавање месеца солидарности  

- У периоду 15. септембар – 17. октобар 2016. године у 117 организација 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); 

- обележен је 1. Октобар - Светски дан старијих (више информација о 
обележавању наведено је у оквиру програма  бриге о старима); 

- у 117 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. 

Спроведеним активностима у оквиру обележавања Месеца солидарости 
прикупљено је 134.336 килограма разне помоћи. Овом помоћи обухваћено је 9.651 
породица односно 23.058 појединаца у стању социјалне потребе.  

Вредност прикупљене и дистрибуиране помоћи износила је 9.224.407 динара.  
 

Традиционална акција „Један пакетић пуно љубави“  
Реализује се у периоду од 15. децембра до 27. јануара наредне године. 

Закључно са 31.12.2016. године  у овој акцији узела је учешће 121 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).  

Традиционално и за ове новогодишње празнике 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. Укупан број подељених 
новогодишњих пакетића за најугроженију децу кроз структуру Црвеног крста је 20.011. 
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Традиционална акција „Пакет за новорођену бебу“ 

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

Ове године 65 Организације Црвеног крста у градовима и општинама  је  у 
оквиру расположивих могућности из локалних донација  обезбедило  пакете са беби 
козметиком, пеленама, играчкама и сл. У овој акцији Црвени крст је поделио 1.812 
пакета за новорођену бебу.  
 
Дечје одмаралиште Црвеног крста Србије "Криста Ђорђевић" у Баошићима 
 
          Припремне активности за рад Одмаралишта у сезони 2016. године почеле су у 
првој половини године, а обухватиле су сервисирање опреме, инсталација и уређаја, 
прибављање потребних атеста и цертификата који су неопходни за минимални 
технички пријем објеката Одмаралишта. 

Наведено се врши сваке године од стране надлежних служби. 
Изведени су потребни молерско фарбарски радови, сређивање столарије, 

замена и израда 17 врата на балконским отворима у сва три објекта, као и 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 друге активности. 

У сезони 2016. године, у одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићу 
боравило је 1.822 корисника. 

Опоравак деце је отпочео 18. јуна, а последња група деце је у одмаралишту 
боравила до 29. августа 2016. године. 

У периоду од 29.8. – 8.9. 2016. године одржан је семинар спасилаштва на води, 
на ком је учествовало 40 спасилаца. 

У периоду од 8.9.-11.9.2016. године одржано је саветовање секретара 
организација Црвеног крста Србије, на коме је присуствовао 121 секретар из 
организација Црвеног крста Србије. 

Опоравак деце је организован у сменама у трајању од 10 дана. Групе су се 
састојале од  44 - 49 деце и  најмање 2 васпитача. 

Извршена је обука све деце у пливању. 
 За 234 непливача  који су научили да пливају уручене су  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 реализатори 
летње школе Црвеног крста Србије. 

 Јутарње радионице су реализоване од 11,30   до 12 часова, а поподневна 
радионица од 14 - 15 часова. Вечерњи програм је трајао од 20,30 до 21,30 часова, а 
дискотека је организована од 21,30 до 22,30 часова. 

У смени у трајању од десет дана, реализатори програма Летње школе кроз 
интерактивни рад у мањим групама, реализовали су  са децом следеће радионице: 

- Промоција хуманих вредности, 
- Прва помоћ и реалистички приказ повреда и оболења, 
- Музичка, 
- Плесна, 
- Ликовна, 
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- Компјутерска, 
- Драмска, 
- Филмска, 
- Новинарска, 
- Школица страног језика, 
- друге креативне радионице (у зависности од интересовања деце). 
У оквиру Вечерњег програма организована су такмичења: покажи шта знаш, 

избор за мис и мистера, ја имам таленат, караоке, избор најбоље фризуре „шиз фриз“,  
маскенбал, квиз „Шта знаш о Црвеном крсту“, игре без граница и др. 

Дугогодишње искуство Црвеног крста Србије, које се односи на рад са младима, 
дало је примат „вршњачкој едукацији“ у односу на друге видове преношења знања.  
Набавка намирница и потрошног материјала 

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 и туристима и 
деци која нису били корисници одмаралишта.         
Спасиоци на води 

Црвени крст Србије закључио је уговор о ангажовању по два спасиоца на води 
за сваку смену,  за потребе Одмаралишта на закупљеном делу плаже која је била 
уредно обележена плутачама (посебно за непливаче). 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, 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, 
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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 
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 Заједничког програма за инклузију 

укупно 18.944 деце редовно је похађало активности, 1.729 деце је уписано у први 
разред основне школе и 9.708 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 2016. 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. 

Од 2002. године када је овај програм почео да се спроводи укупно 11.432 деце је 
редовно похађало активности пројекта, док је укупно 4.714 родитеља учествовало у 
активностима за родитеље.  

У овом извештајном периоду активности су се реализовале кроз два образовна 
циклуса, први који обухвата период септембар 2015. - август 2016. године и који је 
обухватао 1.205 ромске деце и деце из осетљивих група (деца из руралних подручја, 
деца сиромашних породица – корисници новчане социјалне помоћи, деца без 
родитељског старања, деца са једним родитељем) и 599 родитеља. Други образовни 
циклус је започео у септембру 2016. године и обухвата 1.221 ромско дете и дете из 
осетљивих групаи 621 родитеља у 30 организација Црвеног крста у градовима и 
општинама.  

Рад 9 организација Црвеног крста у Војводини је координирао Црвени крст 
Војводине, док је Црвени крст Београда координирао рад 3 организације. 

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 20 организације Црвеног крста у 
градовима и општинама; 

2. Припремни предшколски програм, намењен деци узраста од 5,5 до 7 година 
реализовало је укупно 3 организације Црвеног крста у градовима и општинама. 
Организације Црвеног крста које су реализовале ову компоненту потписале су 
споразум са предшколском установом или локалном самоуправом о реализацији 
предшколског припремног програма. 
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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. 
Активности са децом овог узраста биле су усмерене на подршку у изради домаћих 
задатака и савладавању градива из критичних предмета. 

4. Активности за родитеље су реализоване у 28 организација Црвеног крста у 
градовима и општинама у форми родитељских састанака, радионица и предавања 
из области социјалне и здравствене заштите. Две организације Црвеног крста 
реализују радионице функционалног описмењавања родитеља; 

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 2016. године укупно 1.205 деце и 599 родитеља је било укључено у 
активности. Резултати успешности похађања активности у организацијама Црвеног 
крста током једног циклуса активности (септембар 2015. – август 2016.) дат је у 
табелама: 
 

Табела 1. приказује број корисника који су похађали активности до августа 
2016. 

 
 
 
 
 

Континуирана реализација активности пројекта и посебан рад са родитељима 
деце из осетљивих група је допринео да се 39 деце укључи у редовну предшколску 
установу, 111 у редовни предшколски припремни програм, 174 упише у први разред 
основне школе, док је 731 дете успешно завршило разред који је похађало, а 36 ромске 
деце и деце из осетљивих група је завршило основну школу и 21 је уписало средњу 
школу.  
 

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

Резултати пројекта 
Број 

корисника 

Укључени у редовну предшколску установу  39 

Укључени у предшколски припремни програм  111 

Укључени у први разред основне школе  174 

Успешно прешли у наредни разред  731 

Завршили основну школу  36 

Активности компоненте пројекта 
Број 
корисника 

Активности подршке деци предшколског узраста 388 

Предшколски припремни програм  66 

Активности подршке деци у савладавању школског градива 751 

Укупан број деце: 1.205 

Активности  за родитеље  599 

Укупан број корисника: 1.804 
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Резултати пројекта 
Број 

корисника 

Уписали средњу школу  21 

                                                                                    Укупно:     1.112 

 
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 2016. 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 2016. 
 
 

Активности у организацијама Црвеног крста у градовима и општинама су 
реализоване уз помоћ 49 стално запослених сарадника у организацијама Црвеног 
крста, 27 сарадника по уговору о делу и 38 сарадника из партнерских организација.У 
реализацији активности учествовало је 544 волонтера уз 21.648 сати волонтерског 
ангажовања.  
 
КОМПОНЕНТА 2: ''Помоћ деци и младим особама са сметњама у развоју и 
инвалидитетом'' 

Ова компонента пројекта је од 2002. године до данас обухватила укупно 8.180 
деце и младих особа са сметњама у развоју и инвалидитетом и 5.307 родитеља. 

Током 2016. године 28 организација Црвеног крста Србије у градовима и 
општинама су реализовали ову компоненту Заједничког програма за инклузију: 
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. 

Рад 10 организација Црвеног крста у Војводини је координирао Црвени крст 
Војводине, док је Црвени крст Београда координирао рад 3 организације. 

У овом извештајном периоду активности су се реализовале кроз два образовна 
циклуса, први који обухвата период септембар 2015. - август 2016. годинe и који је 
обухватао 712 деце и младих са сметњама у развоју и 497 родитеља. Други образовни 

Активности компоненте пројекта(формирање нових 
група) 

Број 
корисника 

Активности подршке деци предшколског узраста 368 

Предшколски припремни програм 72 

Активности подршке деци у савладавању школског 
градива 

781 

Укупан број деце: 1.221 

Активности  за родитеље 621 

Укупан број корисника: 1.842 
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циклус је започео у септембру 2016. године и обухвата706 деце и младих са сметњама 
у развоју и 486 родитеља у 28 организација Црвеног крста у градовима и општинама.  

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 23 организацијe Црвеног крста 
реализују ове активности; 

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 19 организација Црвеног крста у градовима и 
општинама је реализовало ове активности; 

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

радионица подршке родитељима у 25 организација Црвеног крста у градовима и 
општинама.  

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

До августа 2016. године укупно 712 деце и 497 родитеља је било укључено у 
активности. Резултати успешности похађања активности у организацијама Црвеног 
крста (септембар 2015. – август 2016.) дат је у табелама: 

 
Табела 4. приказује број корисника до августа 2016. 

 

Континуирана реализација активности пројекта и посебан рад са родитељима 
деце са сметњама у развоју и инвалидитетом су допринели да се 51 дете укључи у 
образовни систем, 326 успешно заврши разред који супохађали,а54 деце успешно 
заврши основну школу и 52 упише средњу школу. 

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

Резултати пројекта 
Број 
корисника 

Укључени у редовну предшколску установу 5 

Укључени у предшколски припремни програм 9 

Укључени у први разред основне школе  7 

Укључени у први разред специјалне основне школе 30 

Активности компоненте пројекта 
Број 
корисника 

Активности са децом укљученом у образовни систем 431 

Активности са децом ван образовног система   281 

Укупан број деце: 712 

Активности са родитељима 497 

                                                       Укупан број корисника: 1.209 
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Резултати пројекта 
Број 
корисника 

Успешно прешли у наредни разред  326 

Завршили основну школу  10 

Завршили специјалну основну школу 44 

Уписали средњу школу  28 

Уписали специјалну средњу школу  24 

                                                                                  Укупно:                                                          483 

 
У августу месецу, 100 деце и младих особа са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, родитеља и пратилаца из организација Црвеног крста Краљево, Шид, 
Ћићевац, Крагујевац, Врбас, Зрењанин, Кањижа, Врање, Зајечар, Нови Сад,  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 Светог 
Василија Острошког.  

Сарадња са невладином организацијом ''Хуманитарна фамилија'' започета је у 
током 2014. године када је ова организација подржала опоравак деце са сметњама у 
развоју из поплављених подручја, а настављена је због потребе опоравка деце са 
сметњама у развоју и инвалидитетом у објекту прилагођеном за пријем и опоравак 
деце са различитим типом инвалидитета.   

У септембру 2016. 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 2016. 

 

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

 

Активности компоненте пројекта 
Број 
корисника 

Активности са децом укљученом у образовни систем 442 

Активности са децом ван образовног система   264 

Укупан број деце: 706 

Активности са родитељима 486 

                                                            Укупан број корисника: 1.192 
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Ова компонента пројекта је реализована уз ангажовање 43 стално запосленa 

сарадника из организација Црвеног крста у градовима и општинама, 37 сарадника по 
уговору о делу, 76 сарадника из партнерских организација.У реализацији активности 
учествовало је 521 волонтер уз 14.655 сати волонтерског ангажовања. 

 
Остале активности Заједничког програма за инклузију  

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године остале активности 
пројекта су се реализовале у оквиру три пројектне области и у складу са тим ће бити и 
описане: 
1. 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 
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. 

Активности седишта Црвеног крста Србије 

• У марту 2016. године формиран је управни одбор Заједничког пројекта за 
инклузију. У овом одбору поред представника Црвеног крста Србије су и 
представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-а. 
Током овог извештајног периода организована су два састанка управног одбора на 
којима је дискутовано о правилнику о раду управног одбора и анализирању 
заједничког извештаја о раду за  2015. и 2016. годину.  

• Током јуна и јула 2016. године спроведена је евалуација Заједничког програма за 
инклузију од стране СДЦ-а. Евалуатори су поред састанка са представницима 
седишта Црвеног крста Србије посетили и упознали се са радом организација 
Црвеног крста Зајечар и Сомбор.  
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• Представници седишта СДЦ-а из Берна су посетили активности пројекта током  
октобра 2016. године у циљу сагледавања резултата активности Црвеног крста у 
оквиру Заједничког програма за инклузију.  

• Ревизори СДЦ су током октобра 2016. године посетили седиште Црвеног крста 
Србије и организацију Црвеног крста Стари град која реализује Заједнички програм 
за инклузију. Ревизори су се упознали са пословно финансијским процедурама 
Црвеног крста Србије као и финансијском поставком Заједничког програма за 
инклузију.  
 

2. 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 Тргу Републике. 

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. 

• Током септембра 2016. године Црвени крст Србије је уз подршку СДЦ организовао 
снимање промотивне емисије о Заједничком програму за инклузију. 

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

 Црвени крст Кањижа је акредитовао програм за континуирано усавршавање 
запослених у образовању под називом ''На путу прихватања – прихватање деце са 
сметњама у развоју у предшколској установи, школи и свакодневном животу''. 
Програм је акредитован од стране Педагошког завода Војводине до 31. августа 
2018. године.  

Активности у седишту Црвеног крста Србије 

 Организован је семинар за 43 реализатора активности са децом у оквиру 
Заједничког програма за инклузију на тему ''Умеће одрастања''. Главна тема 
семинара била је комуникација и разумевање емоција код адолесцената. Група 
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психолога и педагога ''Психокод'' реализовала је семинар акредитован код Завода 
за унапређивање образовања и васпитања.  

 Други семинар за 45 реализатора активности са децом у оквиру Заједничког 
програма за инклузију организован је у новембру 2016. године у сарадњи са 
Центром за интерактивну педагогију. Семинар је имао за циљ да допринесе развоју 
вештина код реализатора како би они допринели развијању толеранције и 
интеркултуралности код деце и младих. Овај семинар је такође акредитован код 
Завода за унапређивање образовања и васпитања.    

 Семинар за 40 локалних координатора је ове године организован у виду размене 
искустава о реализацији активности на локалном нивоу и давању препорука за 
планирање нова фазе пројекта са Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу. 

 Заједнички програм за инклузију је током 2016. 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.  

 Црвени крст Србије развио је приступ и инструменте за мапирање деце ван 
образовног система из удаљених сеоских средина, а 13 организација Црвеног крста 
је у овом извештајном периоду реализовало мапирање у удаљеним сеоским 
срединама.  

У наредном периоду у овај процес биће укључене и остале организације 
Црвеног крста које спроводе Заједнички програм за инклузију, а обједињени 
резултати ће бити доступни у 2017. години. 

 Организован је један координативни састанак са представницима организација које 
спроводе Заједнички програм за инклзију са циљем анализе досадашњих резултата 
у спровођењу програма и дефинисању смерница за планирање наредне фазе 
пројекта.  

 У овом извештајном периоду реализовано је 8 теренских посета организацијама 
Црвеног крста Зајечар, Сомбор, Гаџин Хан, Велика Плана, Чукарица, Стари град, 
Палилула, Књажевац и Ковин.    

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

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

У Програму бриге о старијима Црвени крст користи широке могућности за 
деловање. Разноврсне активности које Црвени крст Србије спроводи су: 

- здравствено превентивне активности; 
- помоћ у кући; 
- психосоцијална подршка; 
- клупске активности/ активности у дневном центру;  
- групе самопомоћи;   
У току 2016. године реализован је општи циљ Програма подршке старијим 

особама:  Повећање здравствене и социјалне сигурности старијих особа. 

 Да старије особе остану што дуже у свом окружењу, као и да се мотивишу да 
што дуже користе своје физичке и менталне потенцијале и на тај начин се 
умањује потреба за разним видовима институционалне помоћи старијим лицима; 
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 Јавно заговарање за смањење сиромаштва у старости и смањење 
дискриминације и насиља према старијим особама; 

 Оснаживање старијих како би постали активни учесници живота у заједници и 
како би се повећала социјална укљученост ове добне групе; 

 Оснаживање чланова породице (неформалних неговатеља) за пружање 
квалитетније бриге и неге старијим особама, тиме би се умањио ризик од 
синдрома сагоревања код неформалних неговатеља. 

 
Компонента 1. Да старије особе остану што дуже у свом окружењу, као и да се 
мотивишу да што дуже користе своје физичке и менталне потенцијале и на тај 
начин се умањује потреба за разним видовима институционалне помоћи 
старијим лицима 

 Реализоване су активности Програма бриге о старијима у 79 организација Црвеног 
крста у градовима и општинама кроз услуге помоћи у кући које пружају обучени 
волонтери и професионални сарадници (укључује здравствено - превентивне 
активности, психосоцијалну подршку, помоћ у одржавању куће, личне хигијене и 
хигијене домаћинства, помоћ у остваривању својих права, едукција за узајамну 
помоћ и самопомоћ, транспорт корисника).  

Укупно 13.547 старијих особа укључено је у програм. 

 У три општине у Србији реализоване су услуге дневног центра за активно 
старење (Црвени крст Крагујевац, Црвени крст Пирот и Црвени крст Инђија).  

 У укупно 20 организација Црвеног крста постоје Клубови за старије са 547 
корисника. 

 
Компонента 2. Јавно заговарање за смањење сиромаштва у старости и смањење 
дискриминације и насиља према старијим особама 

 Организације Црвеног крста обележиле су 15. jун, Међународни дан борбе против 
дискриминације и насиља над старијима. Активности које су организоване биле су 
усмерене на сензибилизацију јавности и самих старијих о овом јавноздравственом 
проблему. Организоване су трибине, предавања и радионице за старије особе, за 
чланове породица и волонтере. Предавања су имала за циљ да покажу колико 
насиље може да има негативне последице на здравље и добробит старијих. Неке 
организације су на трговима и пешачким зонама у сарадњи са партнерима из 
локалне заједнице организовале мерење притиска и шећера у крви, а млади 
волонтери су делили лифлете. Активности обележавања 15. јуна спровело је 54 
организације Црвеног крста. 

 Организације Црвеног крста као и ранијих година обележиле су 1. октобар 
Међународни дан старијих особа кроз различите активности, које су имале за циљ 
јачање позитивне слике о старењу и старости: одржане су трибине, представе које 
су се односиле не предрасуде према старијим особама, неке организације су 
организовале састанке старијих и представника локалне самоуправе, али су такође 
активности биле усмерене на сеоско подручје, обилазак старијих и провера крвног 
притисака и шећера у крви. Укупно 96 организација Црвеног крста реализовало је 
активности поводом Међународног дана старијих.  
 

Компонента 3. Оснаживање старијих како би постали активни учесници живота у 
заједници и како би се повећала социјална укљученост ове добне групе 

 Развијено је 79 група самопомоћи старијих у 32 општине.  
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У групе самопомоћи укључено 952 старијих активних суграђана. 
Активности седишта Црвеног крста Србије: 

 Координација рада и усмеравање реализације активности на Програму бриге о 
старијима  у организацијама Црвеног крста; 

 Координација рада мреже ХуманаС (15 организација цивилног друштва које се баве 
питањима старијих); 

 Поводом обележавања Светског дана здравља, 7. априла, Црвени крст Србије  се 
као и ранијих година и ове године прикључиo глобалној кампањи под називом 
"Старење захтева деловање" АДА, (Age Demands Action).  У оквиру акције  старије 
особе у више од 60 држава света на 4 континента састале су се са представницима 
својих влада и доносиоцима одлука, а у циљу скретања пажње на побољшање 
квалитета живота у старости и боље услове живота за старије. Идеја је да у свакој 
држави делегација старијих особа посети неког од важних доносилаца одлука и 
изложи проблеме и потребе старијих особа у области здравствене заштите.  

Ове године делегацију старијих волонтера и представника Црвеног крста Србије 
поводом Светског дана здравља 1. априла примила je др Весна Књегињић, 
помоћник министра здравља, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену 
заштиту. Црвени крст Србије је поводом овог датума захваљујући финансијској 
помоћи HelpAge International из Велике Британије штампао лифлет под називом 
"Кључне чињенице о дијабетесу (шећерној болести)". 

 Црвени крст Србије је 1. фебруара започео са реализацијом региналног ИПА 
пројекта под називом  "Иницијатива за социјално укључивање старијих особа". 
Пројекат је финансиран од стране Европске уније, а део финансијске подршке 
пројекту обезбедила је Аустријска агенција за развој. Црвени крст Србије је носилац 
пројекта, а партнери су Аустријски Црвени крст, Албанско удружење геронтолога и 
геријатара, НВО Осмјех из Босне и Херцеговине, Црвени крст Црне Горе, 
Македонски Црвени крст и НВО Хуманост из Македоније. Циљ пројекта је 
мотивисање старијих за активно укључивање у друштво, уједно и јачање 
волонтерског рада и међугенерацијске солидарности, као и јачање капацитета 
организација цивилног друштва. Важан сегмент пројекта је  рад са медијима и слика 
старења и старости коју они преносе јавности треба бити промењена од старијих 
као примаоца неге до старијих као активних чланова друштва који доприносе 
његовом развоју. У оквиру пројекта реализовано је неколико активности. Заједнички 
састанак свих партнера из региона одржан је у Београду од 9. до 11. марта 2016. 
године. Упознавање мреже ХунманаС са пројектом је  организован 11. априла.  
 Током јуна месеца завршена је ситуациона анализа и процена капацитета мреже 
ХуманаС, као и стратешко планирање за период 2016-2020 година. У периоду од 26. 
до 30. септембра реализована је студијска посета Словенији. Ова посета је 
омогућила учење примера добре праксе у заштити старијих на локалном, али и на 
националном нивоу. Словенија је одабрана због заједничког искуства социјалне и 
здравствене заштите, али и због тога што је са једне стране препознала важност 
укључивања старијих у писање јавних политика, а са друге значај и потребу да се 
људска права старијих што пре ставе на агенду.  

Такође, све државе у пројекту се налазе у неком од стадијума приступања 
Европској унији па је Словенија одабрана и јер је једна од најближих европских 
држава сродних по институционалној историји и са решењима која се могу 
анализирати и примењивати широм западног Балкана. Првог дана 28. 
септембра делегације из пет земаља које учествују у пројекту (Албанија, Босна и 
Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Србија), као и представница Аустријског 
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Црвеног крста су захваљујући Словенскoj филантропији и Министарству рада, 
породице, социјалних питања и једнаких могућности учествовале на 16. 
Фестивалу трећег доба у Љубљани.  

Првог дана поред присуствовања свечаном отварању, делегација пројекта била 
је гост на пријему код Министарке рада, породице, социјалних питања и једнаких 
могућности др Ања Копач Мрак и Омбудсмана, Власте Нусдорфер, где је укратко 
представљен пројекат. Делегација је учествовала и на панел дискусији о правцима 
развоја јавних политика везаних за старије, а реализован је и панел у трајању од 
два сата где је по један представник из сваке земље говорио о положају старијих у 
земљама Западног Балкана. Студијска посета обухватила је и посету 
Међугенерацијског центра у Жалецу. 

Ова посета показала је колико је важно са становишта одрживости да цела 
локална заједница препозна значај активности и важност изградње кохезије 
друштва кроз заједнички рад различитих организација, сектора и људи различитих 
генерација. Ово омогућава бољи обухват корисника, већи опсег релевантних 
активности као и сталну и размену знања и искуства. У оквиру пројекта 
организоване су две радионице једна је била стратешко планирање мреже, а друга 
заговарање. Укупно 38 учесника чланица мреже Хуманас учесвовало је на 
едукацијама. 

 Црвени Србије учествовао је на презентацији нацрта израде плана Повереника за 
заштиту равноправности 2016-2020 године. 

 Током 69-тог Светског самита здравља који је организовала Светска здравствена 
организација од 23. до 28. маја 2016. године у Женеви Међународна федерација 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца у партнерству са HelpAge International из 
Велике Британије поделила је публикацију Црвеног крста Србије "Увод у старење и 
људска права старијих" која је преведена на енглески језик.  

 Као и ранијих година и ове године је Црвени крст Србије био покровитељ Пролећног 
и Јесењег фестивала здравља "МГ Мивела" под слоганом „УЧИНИТЕ ДАНАС 
НЕШТО ДОБРО ЗА СВОЈЕ ЗДРАВЉЕ!”. Пролећни фестивал одржан је 17. и 18. 
марта 2016. године, а Јесењи фестивал одржан је 22. и 23. септембра у Дому 
омладине у Београду.  

Циљ  фестивала здравља је подизање свести грађана о важности упражњавања 
здравих стилова живота. Јавности је представљено 70 излагача, предавањима је 
обухваћено више од 110 тема везаних за здравље и здрав живот, док је на 
програмима на бини учествовало више од 1200 људи. Црвени крст Србије имао je 
посебнa предавања, на Пролећном фестивалу тема је била "Волонтирање и 
здравље", а на Јесењем фестивалу тема је била "Борба против дискриминације 
старијих". Укупно 160 учесника присуствовало је овим предавањима. 

 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 (INPEA). 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 
јавноздравствени 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 
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Србије, а у сарадњи са Повереницом за заштиту равноправности организован је 
округли сто под називом "Не затварајмо очи: зауставимо злостављање старијих" 

. Циљ округлог стола био је се са једне стране идентификују основни проблеми 
који постоје у систему заштите старијих од дискриминације и насиља, а да се са 
друге стране дају препоруке како те проблеме што ефикасније решити, полазећи од 
приступа заснованом на правима. У раду округлог стола учествовао је и министар 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, као и 
представник Удружења пензионера Аустрије. Црвени крст Србије је још једном 
подсетио присутне на потребу поштовања људских права старијих и потребу да се 
она заштите новом Конвенцијом Уједињених нација. На округлом столу 
присуствовало је преко 77 учесника.  

 Као део обележавања 1. октобра Међународног дана старијих особа Црвени крст 
Србије као партнер 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 примила помоћница министара за рад 
запошљавање, борачка и социјална питања Бранка Гајић.  

Током разговора закључено је да квалитет живота и добробит старијих у 
Републици Србији је врло важан за читаво друштво. Теме о којима је разговарано 
су пре свега формирање новог Савета Владе за питање старости и старења, 
доступност услуга и сервиса, значај међугенерацијске солидарности, као и 
волонтеризам старијих особа. 

 Делегацију старијих особа поводом 1. октобра примио је и млађи саветник Сектора 
за јавно здравље и програмску здравствени заштиту у Министарсву здравља Филип 
Лукиновић. Старији су на састанку истакли да је здравствена превенција важан 
сегмент здравља старијих, али да је потребно унапредити и знање неформалних 
неговатеља који брину о старијим особама. 

 На позив министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања Александра 
Вулина, у Хали 1А београдског сајма Црвени крст Србије учествовао је на две 
трибине у оквиру 61. Међународног сајма књига. Прва трибина на штанду 
Министарства била је  "Превенција насиља над старијима у институцијама ". 
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. Друга трибина била је посвећена волонтирању и значају волонтирања за 
заједницу и појединца. 

 На позив Сталне конференције градова и општина, представник Црвеног крста 
Србије је 27. октобра одржао предавање на тему “Злостављање старијих особа“ 
које представља велики јавноздравствени проблем. Ово предавање било је 
намењено локалним самоуправама, а у оквиру “Доступне примарне здравствене 
заштите и превенције дискриминације, насиља и родне равноправности: улога 
локалне самоуправе“. 

 На предлог HelpAge International, Црвени крст Србије је од новембра месеца 
укључен у радну групу АДА кампање и нове Конвенције Уједињених нација о 
правима старијих. Ова радна група бави се оснаживањем старијих широм света у 
процесу заговарања за Нову конвенцију, групом председава представник HelpAge 
International, а копредседавајући је представник Црвеног крста Србије. 
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 Црвени крст Србије је од октобра месеца 2016. године активно укључен у 
консултације Светске здравствене организације, а поводом кампање за борбу 
против ејџизма. 

 У сарадњи са Повереницом за заштиту равноправности Бранкицом Јанковић, а уз 
подршку Популационог фонда Уједињених нација (УНФПА) Црвени крст Србије је 
спровео истраживање које се односи на положај старијих на селу. Циљеви 
истраживања били су: да се утврде околности у којима старије особе у руралним 
срединама живе; да се утврди доступност услуга на селу, пре свега здравствене и 
социјалне заштите, као и других јавних услуга, укључујући и транспорт; да се утврде 
потребе старијих који живе на селу; да се дају оптималне препоруке за побољшање 
квалитета живота старијих и да се промовишу примери добре праксе и да глас 
старијим особама које живе на селу у Србији.  

Истраживање је спроведено у периоду август – новембар 2016. године на 
територији Републике Србије на случајном, репрезентативном узорку од 685 
испитаника узраста старијег од 65 година који живе на селу (развијено и 
неразвијено село). Упитник је имао 70 питања и 7 тематских области. На северу 
Републике (град Београд, Војводина) анкетирано је 189 старијих особа са села, а на 
југу Републике (Шумадија, Западна Србија, Источна Србија, Јужна Србија) 
анкетирано је 496 особа са села старијих од 65 година. У узорку је било 56% жена, 
просечна старост је била 74.6 година, а 10% испитаника је старије од 85 година, 
41% без основног образовања, 59% пољопривредници и домаћице. Истраживање је 
омогућило да се сагледају изазови са којима се сусрећу због смањене густине 
становника на селу сами старији, њихове породице, али и локалне заједнице. 
Резултати истраживања  презентовани су 26. децембра у Медија центру, преко 30 
представника медија је присуствовало овој конференцији.  
 

Индикатори 
Реализација „Програма бриге о старијима“ у 2016. години, приказана кроз 

релевантне индикаторе показује да је већина индикатора премашена. Највећи успех 
постигнут је када је обухваћеност корисника Програма бриге о старијима у питању. 
Планиран број корисника је 6.200, a чак 13.547 старијих је било укључено у 
Програм. Број организација које реализују Програм бриге о старијима је 79. Током 
2016. године у групе самопомоћи било је укључено 952 старије особе.  

 
ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА 
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 13, 14, 15. и 16.) 
 

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 
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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. 

Према подацима из пословно-информационог система Црвеног крста Србије, током 
2016. године укупно 12.297 младих особа имало је статус младих волонтера Црвеног 
крста у Србији. Од тога је 8.032 младих волонтера Црвеног крста реализовало бројне 
активности у оквиру свих десет области рада Црвеног крста у Србији, при чему је 
евидентирано укупно 256.601 сати волонтерског рада (у просеку, сваки млади волонтер 
Црвеног крста у Србији издвојио је месечно 2,66 сати од свог слободног времена за 
друштвено користан рад).  

У истом периоду, 3.024 младих особа почело је да волонтира у Црвеном крсту по 
први пут. У Србији функционишу 52 омладинске теренске јединице које броје 2.563 
младих волонтера и 26 клубова младих који броје 1.960 младих волонтера. Број 
младих који су изабрани у управне структуре организација Црвеног крста у градовима и 
општинама износи 1.092 (371 члан скупштине, 73 чланова управних одбора и 648 
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 2015/2016. и 2016/2017. години, програм је током 
2016. године обухватио укупно 5.894 ученика, од чега 685 деце припадају 
маргинализованим групама. Програм је реализован у сарадњи са 85 основних 
школа. У овом периоду, 460 волонтера Црвеног крста реализовало је 4.042 
радионице за ученике и бројне додатне едукативне садржаје и активности уз 
подршку 268 просветних радника. 

 Са циљем да се даље унапреди квалитет реализације едукативних радионица, 
методологија и технике које спроводе млади волонтери са децом реализован је 
прилагођени, акредитовани програм "Активно учење/настава" за младе волонтере и 
просветне раднике који реализују програм "Промоција хуманих вредности". 
Сертификат о завршеној обуци добило је 55 младих волонтера и 24 просветних 
радника. Овај програм професионалног усавршавања развио је Институт за 
психологију у сарадњи са Министарством просвете Републике Србије, 
Министарством за просвјету и науку Црне Горе и организацијом УНИЦЕФ, а програм 
поседује акредитацију Завода за унапређивање образовања и васпитања и налази 
се у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и 
стручних сарадника.  

Програм стручног усавршавања "Активно учење/настава" спроводи Образовни 
форум, а односи се на стварање наставних ситуација које омогућавају и подстичу 
квалитетно и ефикасно учење унапређивањем педагошких компетенција за активне, 
учесничке и интерактивне методе наставе/учења. "Активно учење" као методологија 
је блиска радионичарском раду који спроводе млади волонтери, а од значаја је за 
позиционирање програма "Промоција хуманих вредности" у односу на 
Министарство просвете у смислу потврде професионалних компетенција 
волонтера.  
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Осим тога, млади волонтери Црвеног крста и просветни радници који су 
обухваћени програмом стручног усавршавања имају обавезу да припреме 
сценарија за извођење радионица са децом према својим идејама, која ће касније 
бити обједињена и достављена организацијама Црвеног крста које спроводе 
програм "Промоција хуманих вредности" као додатна активност која треба да 
обогати скуп радионица које се спроводе са децом.  

 Организације Црвеног крста у градовима и општинама реализовале су 64 локалне 
обуке за укупно 662 младих волонтера и просветних радника. 

 У одмаралишту Црвеног крста Србије "Криста Ђорђевић" у Баошићима боравило је 
укупно 116 ученика који су у току школске 2015/2016 године похађали програм 
Промоција хуманих вредности. Десетодневни боравак у одмаралишту организован 
је у три групе у пратњи 10 васпитача за ученике из организација Црвеног крста: 
Чукарица, Ћићевац, Горњи Милановац, Ивањица, Ковин, Крагујевац, Краљево, 
Мионица, Младеновац, Неготин, Нови Сад, Параћин, Пожега, Раковица, Рума, 
Сомбор, Стари град, Свилајнац, Трстеник, Ужице, Власотинце, Вождовац, Врбас и 
Зрењанин. 

 Отпочеле су припреме за реализацију фестивала позоришних представа у оквиру 
програма "Промоција хуманих вреднсти" које имају за циљ повећање обухвата деце 
и ученика у смислу превенције насиља и промоције толеранције. Израђени су 
критеријуми за организације Црвеног крста у градовима и општинама које треба да 
припреме сценарија за представе до краја године. Реализација Фестивала као 
јавног догађаја планирана је за пролеће  2017. године. 

 Координативни састанак са секретарима и координаторима програма "Промоција 
хуманих вредности" одржан је 31. маја 2016. године. На састанку су разматрани (1) 
утисци организација Црвеног крста о реализацији програма у школској 2015/16. 
години, (2) претходна искуства у вези са прошлогодишњим боравком деце из 
програма у одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима и препоруке 
организација за организацију боравка у 2016. години; а најављене су (3) развојна 
активност за 2016. годину – обука младих волонтера и просветних радника према 
акредитованом програму стручног усавршавања "Активно учење/настава" и 
припрема сценарија за радионице према идејама и искуству младих волонтера и 
просветних радника, (4) фестивал позоришних представа, и (5) израда стратегије за 
младе Црвеног крста Србије. 

 Међународни дан толеранције (16. новембар) обележило је 47 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 5.502 
грађана. 

 
Стратегија за младе Црвеног крста у Србији 

 Припремљен је концепт за израду Стратегије за младе Црвеног крста у Србији који 
је разматрала Комисија за подмладак и омладину. Развој функционалне стратегије 
за област рада Подмладак и омладина и усаглашавање са Законом о младима и 
Националном стратегијом за младе Републике Србије и Стратегијом за младе 
Међународне федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца од суштинског је 
значаја за дугорочније моделовање активности које Црвени крст у Србији спроводи 
за младе, активности које млади волонтери реализују током свог ангажовања у 



 66 

Црвеном крсту, као и за даље унапређивање Црвеног крста у Србији да још боље 
одговори на потребе и интересовања младих.  

Значај припреме и усвајања Стратегије за младе Црвеног крста Србије огледа се 
и у успостављању референтног оквира који треба да обезбеди остваривање 
дугорочнијих циљева у области рада Подмладак и омладина, ефикасним и 
делотворним доношењем одлука, постављањем приоритета и алокацијом 
доступних ресурса у свакодневном раду. Стратегија за младе Црвеног крста Србије 
треба да усмери планирање, развој капацитета, успостављање партнерстава и 
прикупљање средстава у области рада Подмладак и омладина. 

 У складу са концептом за израду Стратегије младих Црвеног крста, спроведене су 
радионице са пет група младих волонтера у оквиру програма обуке из програма 
"Промоција хуманих вредности" и области давалаштва крви са укупно 199 младих 
волонтера из 74 организација Црвеног крста у градовима и општинама. 

 Радионице су пројектоване тако да продукти омогуће прелиминарну 
квалитативну анализу података о (1) волонтерском ангажовању младих и омогуће 
идентификацију категорија актуелних мотивационих фактора који се односе на 
привлачење и задржавање младих волонтера, и (2) њиховом виђењу Црвеног крста, 
очекивањима и предлозима младих волонтера за даља унапређења у оквиру 
волонтерског ангажовања младих у Црвеном крсту. Поред тога, радионице су 
спроведене и са члановима Комисије за подмладак и омладину. 

 По завршетку свих планираних активности у изради стратегије, ове податке 
интегрисаће чланови Комисије за подмладак и омладину у предлог документа 
Стратегије. 

 
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 
Међународни Покрет Црвеног крста (Дифузија), Указивање прве помоћи и 
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 
новинарства, фолклора, филма, спорта, екологије и енглеског језика и других 
области које одговарају интересовањима деце. Летња школа укључује и вечерњи 
забавни програм у коме деца учествују и имају прилику да пред својим вршњацима 
прикажу своје вештине и таленте.  

Осим своје социјалне, образовне и практичне функције, Летња школа подмлатка 
Црвеног крста има и значајну улогу у мотивисању деце да се укључе у хуманитарни 
рад, а у многим случајевима представља кључни догађај у доношењу одлуке о томе 
да постану млади волонтери Црвеног крста. 

 Летња школа подмлатка организована је у одмаралишту Црвеног крста Србије 
"Криста Ђорђевић" у Баошићима у периоду 18. јун – 29. август 2016. године у осам 
десетодневних смена. Летњу школу подмлатка реализовало је укупно 57 младих 
волонтера из 26 организација Црвеног крста: Апатин, Бачка Паланка, Ћићевац, 
Горњи Милановац, Ириг, Ивањица, Кикинда, Косово Поље, Мионица, Младеновац, 
Неготин, Нови Сад, Панчево, Параћин, Прокупље, Рума, Шабац, Савски венац, 
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Сомбор, Стари град, Штрпце, Власотинце, Вождовац, Врбас, Зрењанин и Звездара. 
Селекција младих волонтера који су реализовали Летњу школу подмлатка извшена 
је на основу документованих критеријума, пријавних форми и предлога програма 
радионица. 

 Осим у Баошићима, ове године је Летња школа подмлатка организована и за 1.128 
деце из Програма народних кухиња и 72 особе са сметњама у развоју и 
инвалидитетом током опоравка у одмаралиштима Црвеног крста у Србији: у 
Багремари (одмаралиште Црвеног крста Бачка Паланка), Дивљани (одмаралиште 
Црвеног крста Ниш), Митровом пољу (одмаралиште Црвеног крста Александровац) 
и Вршачком брегу (одмаралиште Црвеног крста Вршац). Летњу школу подмлатка за 
децу из Програма народних кухиња особе са сметњама у развоју и инвалидитетом 
реализовало је укупно 87 младих волонтера из 22 организацијe Црвеног крста у 
градовима и општинама. Поред тога, Летња школа подмлатка организована је и за 
261 дете из подручја која су била угрожена поплавама 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 16 младих волонтера из девет организација Црвеног крста у 
градовима и општинама. 

 У одмаралишту Црвеног крста Александровац, Летња школа подмлатка 
организована је за укупно 236 деце из Програма народних кухиња и 37 особа са 
инвалидитетом у четири десетодневне смене. Летњу школу подмлатка реализовало 
је укупно 19 младих волонтера из шест организација Црвеног крста: Ћићевац, 
Јагодина, Крагујевац, Лозница, Рума и Шабац. 

 У одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка, Летња школа подмлатка 
организована је за укупно 30 деце из Програма народних кухиња у једној 
десетодневној смени. Летњу школу подмлатка реализовало је шест младих 
волонтера из две организације Црвеног крста: Бачка Паланка и Сомбор. 

 У одмаралишту Црвеног крста Ниш, Летња школа подмлатка организована је за 
укупно 330 деце из Програма народних кухиња у осам десетодневних смена. Летњу 
школу подмлатка реализовало је укупно 32 младих волонтера из девет 
организација Црвеног крста: Аранђеловац, Бабушница, Ћићевац, Мерошина, Ниш, 
Пирот, Прокупље, Смедерево и Зајечар. 

 У одмаралишту Црвеног крста Вршац, Летња школа подмлатка организована је за 
укупно 532 деце из Програма народних кухиња и 35 особа са инвалидитетом у шест 
десетодневних смена. Летњу школу подмлатка реализовало је 30 младих 
волонтера из седам организација Црвеног крста: Кањижа, Кикинда, Ковин, Нови 
Сад, Сомбор, Вршац и Зрењанин. 

 У одмаралишту Црвеног крста Црне Горе "Дом Солидарности" у Сутомору Летња 
школа подмлатка организована је за укупно 261 деце која су била угрожена 
поплавама у три десетодневне смене. Летњу школу подмлатка реализовало је 
укупно 16 младих волонтера из девет организација Црвеног крста: Ћићевац, Горњи 
Милановац, Кикинда, Ковин, Краљево, Рума, Савски венац, Стари град и 
Власотинце. 

 
Безбедност деце у саобраћају 

 У септембру месецу организације Црвеног крста у градовима и општинама 
реализовале су акцију Безбедност деце у саобраћају.  
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 У оквиру припремних активности, током августа месеца организацијама Црвеног 
крста достављено је укупно 42.654 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 100 
организација Црвеног крста.  

 Активностима је непосредно обухваћено укупно 46.063 деце и младих у 139 градова 
и општина, а у оквиру акције спроведене су следеће активности у сарадњи са 745 
просветних установа, 321 полицијском станицом и 154 других партнера: 

o Предавања и радионице за децу у предшколским установама (реализовано је 
196 радионица за 5.685 деце), за ученике основних школа (955 предавања и 
радионица за 31.257 ученика нижих разреда и 106 предавања и радионица за 
6.465 ученика виших разреда), и за ученике средњих школа који у скорије 
време треба да полажу возачки испит (47 предавања и радионица за 2.656 
ученика); 

o Дочек ученика и организовани прелазак улице на пешачком прелазу у 
непосредној близини просветних установа чиме је обухваћено 17.867 деце; 

o Симулација повреда које могу настати као последица неправилног 
учествовања у саобраћају и приказ вештине указивања прве помоћи – 
изведено је 200 симулација, а организације Црвеног крста у градовима и 
општинама процењују да је обухваћено 8.040 грађана; 

o Промоција у медијима обухватила је 78 објава у новинама, 169 објава у 
радио емисијама,  134 објава у телевизијским емисијама, као и 449 објава 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 
"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 15.884 деце. 

 За реализацију акције "Безбедност деце у саобраћају", организације Црвеног крста 
у градовима и општинама ангажовале су 1.442 волонтера Црвеног крста, од чега 
1.132 младих волонтера. Број часова волонтерског ангажовања износи 18.751. 

 
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 24. јуна 2016. године да датум организовања акције буде 8. 
октобар 2016. године, а да вредност учесничког броја износи 50 динара.   

 У оквиру припремних активности, организације Црвеног крста требовале су укупно 
97.808 стартних бројева и 1.233 промотивних плаката, који су достављени у току 
септембра месеца. Стартне бројеве требовало је 93 организација Црвеног крста, а 
потенцијални приход организација Црвеног крста у градовима и општинама од 
продаје стартних бројева износи 4.798.460,48 динара.  

 Активностима је непосредно обухваћено укупно 95.222 деце и младих у 144 градова 
и општина, а трка је реализована у сарадњи са 834 просветних установа. За 
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реализацију трке "За срећније детињство", организације Црвеног крста у градовима 
и општинама ангажовале су 1.851 волонтера Црвеног крста, од чега 1.318 младих 
волонтера. Број часова волонтерског ангажовања износи 10.317. 

 Промоција у медијима обухватила је 66 објава у новинама, 146 објава у радио 
емисијама и 103 објаве у телевизијским емисијама, као и 225 објава на интернет 
порталима и друштвеним мрежама, чиме су пласиране одговарајуће поруке 
грађанима. 

 
Квизови подмлатка Црвеног крста 

 Квизове подмлатка реализовало је 89 организација Црвеног крста у градовима и 
општинама. Укупно је било 730 такмичарских екипа, а обухваћено је 7.528 ученика 
из 447 просветних установа.  

 Квиз "Шта знаш о Црвеном крсту?" реализовало је 79 организација Црвеног крста у 
градовима и општинама, квиз "Шта знаш о здрављу?" реализовало је 66 
организација Црвеног крста у градовима и општинама, а квиз подмлатка који 
садржајно обухвата елементе дифузије и промоције здравијих животних стилова 
реализовало је 32 организације Црвеног крста у градовима и општинама. 

 За реализацију квизова подмлатка, организације Црвеног крста у градовима и 
општинама ангажовале су 923 волонтера Црвеног крста, од чега 655 младих 
волонтера. Број часова волонтерског ангажовања износи 6.094. 

 
Дечја недеља 

 Активности поводом Дечје недеље реализовало је 120 организација Црвеног крста у 
градовима и општинама. Различите активности Црвеног крста које су реализоване 
као саставни део градских манифестација садржајно су обухватиле (1) организацију 
340 традиционалних акција Црвеног крста као што су трка "За срећније детињство", 
"Друг другу" и "Солидарност на делу", (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 – укупно 210 активности чиме је 
обухваћено 12.215 деце и младих, (3) организацију пријема у Црвеном крсту за 
8.012 деце, (4) организоване посете за 3.012 деце која су привремено смештена у 
68 институција, (5) учествовање 4.728 деце из програма и пројеката Црвеног крста у 
јавним догађајима, и (6) 164 других активности којима је обухваћено 10.115 деце. 
Процена је да је овим активностима непосредно обухваћено 50.311 деце и младих. 

 Активностима је непосредно обухваћено укупно 38.855 деце и младих, а 
реализоване су у сарадњи са 597 просветних установа, 55 социјалних установа, 48 
здравствених установа, 42 нвладине организације и 83 других партнера. За 
реализацију активности у оквиру Дечје недеље, организације Црвеног крста у 
градовима и општинама ангажовале су 1.412 волонтера Црвеног крста, од чега 
1.064 младих волонтера. Број часова волонтерског ангажовања износи 9.187. 

 Промоција у медијима обухватила је 65 објава у новинама, 138 објава у радио 
емисијама и 111 објава у телевизијским емисијама, као и 267 објава на интернет 
порталима и друштвеним мрежама, чиме су пласиране одговарајуће поруке 
грађанима. 

 
Светски АИДС дан 

 Према подацима Института за јавно здравље Србије, од почетка епидемије 1985. 
године, па закључно са крајем новембра 2016. године, у Републици Србији 
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регистровано је 3.440 особа које су инфициране ХИВ-ом, од којих је 1.833 особа 
оболело, а 1.201 умрло од АИДС-а. Највећи број новодијагностикованих особа је 
узраста 20 – 49 година (82%), а регистрован је пораст удела младих особа узраста 
20 – 29 година (31%). Доминантан је пренос вируса сексуалним путем (83%). Према 
званично доступним подацима, у Србији има 2.239 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 2016. године кампања у Републици Србији је 
реализована под слоганом "Тестирање је у моди. Тестирај се на ХИВ." 

 Светски АИДС дан обележило је 159 организација Црвеног крста у градовима и 
општинама у сарадњи са 124 здравствених и 457 просветних институција, као и 114 
невладиних организација и других партнера. Активностима је непосредно 
обухваћено 50.860 особа.  

Реализоване активности садржајно су обухватиле (1) едукацију претежно 
ученика и студената, у форми вршњачке едукације и предавања за укупно 50.860 
ученка и студената, (2) информисање грађана постављањем промотивних пунктова 
на 989 прометних локација и 396 пунктова у просветним установама (процењује се 
да је овим активностима непосредно обухваћено 45.563 грађана), промоција у 
медијима обухватила је 119 објава у новинама, 127 објава у радио емисијама и 136 
објава у телевизијским емисијама, као и 237 објава на интернет порталима и 
друштвеним мрежама, чиме су пласиране одговарајуће поруке грађанима, и (3) 
организовање 145 забавних садржаја за младе са информативно-едукативном 
компонентом (тематске журке, квиз, спортска такмичења, уметнички конкурси, 
тематске представе) за 13.469 младих особа.  

Активностима је непосредно обухваћено 109.892 особа, а дистрибуирано је 
51.769 комада разноврсног промотивног материјала. 

 За реализацију активности у оквиру Светског АИДС дана, организације Црвеног 
крста у градовима и општинама ангажовале су 1.670 волонтера Црвеног крста, од 
чега 1.351 младих волонтера. Број часова волонтерског ангажовања износи 8.245. 

 
Међународна сарадња младих Црвеног крста 

 Укупно девет 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 Београда (Савски венац) и 
Сомбора учествовала су на Европској конференцији младих волонтера Црвеног 
крста у Копенхагену коју је организовао Дански Црвени крст у периоду 11 – 12. март 
2016. године под називом "Иновације и активности у друштву у време миграција". 
Главна тема састанка младих била је разматрање могућности за унапређење 
међусекторске сарадњe у вези са иницијативом за укључивање миграната и младих 
који припадају маргинализованим групама; 

 Један млади волонтер Црвеног крста у Србији из Косовске Митровице учествовао је 
на 22. састанку младих Црвеног крста и Црвеног полумесеца у Сутомору, који је 
организовала Европска канцеларија Међународне федерације друштава Црвеног 
крста и Црвеног полумесеца. Тематски оквир састанка обухватио је миграције и 
размену знања и информација из области рада младих. 
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 Два млада волонтера Црвеног крста у Србији из Ковина и Краљева учествовала су 
на међународном омладинском кампу који је организовао Црвени крст Републике 
Српске у Ријечанима (општина Модрича) у периоду 4 – 13. јул 2016. године. 
Програм обуке обухватио је следеће изборне области: Спасилаштво на води, Прва 
помоћ, Реалистички приказ повреда, стања и обољења, Дифузија, Превенција 
трговине људима, и Репродуктивно здравље и болести зависности.  

 Два млада волонтера Црвеног крста у Србији из Горњег Милановца и Шапца 
учествовала су на међународном омладинском кампу пријатељства "Буди део 
постигнућа – Активација личних амбиција ка постизању заједничких циљева" који је 
организовао Црвени крст Аустрије у Лангелоису у периоду 11 – 25. јул 2016. године. 
Програм кампа био је усмерен на оснаживање личних способности и 
идентификацију метода и техника за ефикасно усклађивање личних амбиција у 
оквиру тимског рада. 

 Два млада волонтера Црвеног крста у Србији из Ковина и Неготина учествовала су 
на међународном омладинском кампу "Атлантис 12" који је организовао Центар за 
медитеранску сарадњу у Хрватској у Ораховици у периоду 20 – 28. јул 2016. године. 
Главна тема програма била је "Време за ангажовање: Акције младих у одговору на 
кризне ситуације и очување мира".  

 
Рад комисије за подмладак и омладину 

Током 2016. године организоване су две седнице Комисије за подмладак и 
омладину. Чланови комисије упознати су са оствареним резултатима рада у 
претходном периоду, 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, 
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 крст Србије спроводи у вези са стрaтегијама и глобалним програмом 
Међународног Црвеног крста, као и са приоритетима Владе Рeпублике Србије, 
усвојеним стрaтегијама и средњорочним циљевима, нарочито са Националном 
стратегијом за смањивање ризика од катастрофа и заштиту и спасавање у ванредним 
ситуацијама. 

У области припрема за деловање у несрећама и одговору на несреће 
обухваћене циљне групе биле су: 

 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 укључена у реализацију програма смањења ризика и 

ублажавања последица од елементарних непогода и других опасности. 
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 деца и омладина изложена ризицима на купалиштима и на планинама, 
 омладина и одрасли који се посвећују спасилачким активностима и 
 снаге заштите и спасавања. 

Црвени крст Србије и његови саставни делови  били су ангажовани у укупно 67 
несрећа које су погодиле 58 градова и општина, пружили су помоћ укупно 7.351 особи 
(2.083 породица) којима је дистрибуирано 97.934 кг помоћи. 

У одговору на несреће укупно је учествовало 589 волонтера који су утрошили 
укупно 6.825 волонтерских радних сати. 

Период су обележиле бујичне поплаве, клизишта која су погађала мање 
територије, локалне несреће изазване разним опасностима без потребе проглашавања 
стања ванредне ситуације, као и већи број случајева загађења водоводне мреже за 
снабдевање грађана водом за пиће.  

Мигрантска ситуација која од јуна 2015. године ангажује значајне капацитете и 
људске ресурсе Црвеног крста Србије на пружању адекватне помоћи детаљно је 
описана у овом извештају 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 организације 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 у извештајном периоду погодиле 

Републику Србију у којима су Црвени крст Србије и његови саставни делови пружали 
помоћ најугроженијим категоријама погођеног становништва. 

I.1. Несреће због којих је проглашена ванредна ситуација 
У оквиру одговора на несреће са последицама због којих је проглашена варедна 

ситуација, Црвени крст Србије интервенисао је у 15 горе наведених градова  и општина 
и пружио је помоћ за 1.490 породица односно око 4.890 лица. Дистрибуирано је укупно 
44.697 кг помоћи, од чега: 20.036 кг породичних пакета хране и конзервираних 
прехрамбених артикала, 1.490 породичних хигијенских пакета и дезинфекционог 

Период 
у години 

Регион 
Број 

градова 
/општина 

Број 
помогнутих 
породица 

Примедбе 

март  
2016  

 10 општина захваћених 
мартовским поплавама 2016. 

године 
Ариље, Бајина Башта, Чачак, 

Краљево, Лучани, Нови Пазар, 
Пожега, Рашка, Трстеник и Уб 

10 1.140 

Поплаве, 
клизишта и 
екстремне 

снежне 
падавине 

новемба
р 2016 

5 општина и градова захваћених 
поплавама и бујичним 

поплавама 
Сјеница, Тутин, Куршумлија, 

Крушевац и Прокупље 

5 350 
Поплаве, 
бујичне 
поплаве 

                                                   Укупно:                                               15 1.490  
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средства (11.435 кг), 9.000 л флаширане воде и 4.226 кг осталих артикала помоћи 
(ћебе, бидон за воду, гумене чизме, кишне кабанице и ПВЦ фолије). Ангажовано је 87 
сушилица Црвеног крста и обављено је сушење влажних зидова у укупно 431 куће. 
Постављањем у погон свог агрегата за струју капацитета 30 kWA, на територији 
општине Бајина Башта у селу Заовине, Црвени крст Србије пржио је помоћ 
становништву обезбеђивањем електричне енергије у трајању од два месеца, како би 
им окмогућили функционисање најосновнијих елекричних уређаја и апарата. У 
одговору на несреће ангажован је 1 национални тим специјализован за спасавање, 
евакуацију и збрињавање у поплавама (16 чланова), као и 360 професионалаца и 
обучених волонтера, који су утрошили 4.382 сата волонтерског рада. 

 

  Структура  и количине помоћи Црвеног крста Србије 

Храна 20.036 кг 

Хигијена 11.435 кг 

Вода 9.000 л 

Остало 4.226 кг 

 
I.2. Несреће мањег интензитета, без потребе проглашавања ванредне ситуације 
Мрежа организација Црвеног крста у градовима и општинама, у складу са улогом 

и задацима Црвеног крста у јединицама локалне самоуправе реаговала је у 43 
градова/општина на 52 несреће чије последице нису изискивале проглашавање стања 
ванредне ситуације и пружила је помоћ за 2.461 особу  593 породица), дистрибуирала 
је укупно 53.237 кг помоћи у виду атрикала хране, хигијене, воде и других артикала 
помоћи. У одговору на несреће ангажовано је 229 обучених волонтера који су 
утрошили 2.443 сати волонтерског рада. 

I.3. Ангажовање капцитета Црвеног крста Србије за снабдевање грађана водом 
за пиће 

Из технолошких разлога у Ваљеву и на територији неколико села која припадају 
Смедереву догодио се ванредни догађај. Због последица по редовно снабдевање 
грађана водом за пиће из градске водоводне мреже, у тим ситуацијама ангажовано је 
12 резервоара Црвеног крста Србије, капацитета по 1.500 литара, за снабдевање више 
од 8.000 становника. 

I.4. У новембру, на територији АП Косова и Метохије, у селу Прилужје – Косовска 
Витина и Обилићу, након обилних падавина, услед бујичних поплава угрожено је 206 
породица, којима је Црвени крст Косова и Метохије пружио адекватну помоћ у виду 
пакета хране и хигијене, као и у виду црпљења воде из поплављених објеката за 
становање које су биле јанугроженије и где су стечени услови за ту врсту интервенције 

I.5. Пружање подршке Црвеном крсту Косова и Метохије за ефикасан одговор на 
мартовске поплаве 

 Како би добро припремљени и обучени тимови за одговор на несреће  Црвеног 
крста Косова и Метохије успешније и ефикасније одговориле на специфичне потребе 
најугроженијх категорија становништва погођених поплавама у марту ове године, 
Црвени крст Србије ојачао је капацитете Црвеног крста Косова и Метохије 
обезбеђивањем опреме као у приложеној табели:  

Бр. Назив опреме ј.мере Количина 

1. Агрегат ком 3 

2. Потапајућа пумпа ком 10 

3. Муљна пумпа ком 4 
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I. Активности 
У припреми и реализацији активности, реализовани су : 

А. Радни састанци са секретарима и стручним сараницима организација Црвеног 
крста у градовима и општинама: Свилајнац, Трстеник, Параћин, Пожаревац, Крушевац, 
Краљево, Чачак, Лучани, Ариље, Пожега, Обреновац, Лазаревац, Неготин, Мајданпек, 
Сурчин, Власотинце, Владимирци, Бела Паланка, Ниш, Велика Плана, Смедерево, 
Алексинац, Мало Црниће, Бујановац, Прешево, Врање, Ваљево, Србобран, Сомбор, 
Кикинда, Шид, Кањижа, Суботица, Сремска Митровица, Гроцка, Чачак, Прокупље, 
Савски Венац, Раковица, Стари град, Обреновац, Нови Београд, Савски венац, Стари 
град, Младеновац, Брус, Ужице, Врњачка Бања, Александровац. 

    Б. Радни састанци са представницима локалних самоуправа: Свилајнац, 
Трстеник, Параћин, Пожаревац, Крушевац, Суботица, Жагубица, Петровац на Млави, 
Бољевац, Уб, Кикинда, Горњи Милановац, Босилеград, Кањижа.  

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 несрећекао као и других структура и то: 

1.1.Обуке и координативни састанци 
1.1.1. Припремљена су и реализована 2 четвородневна семинара рада Мобилног 

техничког тима за 53 учесника из 13 организација Црвеног крста, Црвеног крста 
Београд, Црвеног крста Војводине и Црвеног крста Косова и  Метохије; 

1.1.2. Припремљен и реализован 1 тродневни семинар / едукација едукатора за 
деловање у несрећама – укупно 25 учесника; 

1.1.3. Реализована је обука 195 чланова  јединица за одговор на несреће из 30 
организација Црвеног крста у градовима и општинама. 

1.1.4. Реализоване су две тродневне обуке за 28 тренерa Црвеног крста Србије из 
области смањења ризика и ублажавања последица од елементарних непогода и 
других опаности. На овим обукама укупно је учествовало 20 организација Црвеног 
крста (Црвени крст Београд, Црвени крст Вождовац, Црвени крст Раковица, Црвени 
крст Стари град, Црвени крст Палилула, Црвени крст Савски венац, Црвени крст 
Ужице, Црвени крст Краљево, Црвени крст Брус, Црвени крст Војводине, Црвени крст 
Суботице, Црвени крст Сомбор, Црвени крст Зрењанин, Црвени крст Рума, Црвени 
крст Косова и Метохије, Црвени крст Лепосавић, Црвени крст Косовска Митровица, 
Црвени крст Обилић);  

1.1.5. Реализована је једна четвородневна обука инструктора Црвеног крста Србије 
из области смањења ризика и ублажавања последица од елементарних непогода и 
других опаности. На овој обуци присуствовало је 27 учесника из 14 ОЦК (Црвени крст 
Београд, Црвени крст Вождовац, Црвени крст Стари град, Црвени крст Савски венац, 
Црвени крст Ужице, Црвени крст Краљево, Црвени крст Војводине, Црвени крст 

4. 
Сет каблова - 
моталица ком 

4 

5. Сушилица зидова ком 10 

6. Шатор ком 5 

7. Сет столова и клупа ком 2 

8. Кишне кабанице ком 100 

9. Гумене чизме ком 100 

10. Термос 25 л ком 5 
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Суботице, Црвени крст Кикинда, Црвени крст Зрењанин, Црвени крст Рума, Црвени 
крст Косова и Метохије, Црвени крст Лепосавић, Црвени крст Косовска Митровица); 

1.1.6. Обављена је једнодневна обука припадника Војске Србије за остваривање 
треће мисије и практични приказ формирања прихватног пункта за евакуисана лица. 
Обука са приказном вежбом обављена је у јуну 2016. године у околини Бујановца „База 
југ“, на предлог Војске Србије Оделења за цивилно војну сарадњу. 

Едукатори Црвеног крста Србије  уз подршку дела јединице за одговор на несреће и 
волонтере Црвеног крста Бујановац, 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 12 лица; 

1.1.7. Одржана су 3 координативна састанака са представницима Сектора за 
ванредне ситуације и са представницима генералштаба Војске Србије; 

1.1.8. Комисија за деловање у несрећама и Комисија за спасилаштво одржале су 
четири састанка са укупно 47 учесника. 

1.2. Вежбе, одржавање опреме и догађаји 
1.2.1. У оквиру програма припреме за деловање у несрећама и одговора на 

несреће, по основу јавних овлашћења Црвени крст Србије организовао је једну 
дводневну вежбу. У Крушевцу је крајем маја 2016. године одржана вежба дела 
националног Мобилног техничког тима Црвеног крста Србије и јединице за одговор на 
несреће Црвеног крста Крушевац у оквиру цивилно војне вежбе „Морава 2016“, на којој 
су учествовали и представници Дома здравља, одељења за ванредне ситуације града 
Крушевца и Ватрогасно спасилачке јединице града.  

Основна тема вежбе, била је спасавање, евакуација и збрињавање у случају РХБ 
конатминације. На вежби је учествовало 36 учесника – представника Црвеног крста; 
      1.2.2. Ради постизања вишег степена припремљеност за извршавање задатака у 
несрећама, 32 организације Црвеног крста у градовима и општинама  организовале су 
укупно 46 вежби на којима је учествовао 691 учесник – члан јединице за одговор на 
несреће и други обучени волонтери Црвеног крста; 
      1.2.3. Снаге заштите и спасавања у ванредним ситуацијама увежбавају сопствене 
људске ресурсе за извршавање задатака у ванредним ситуацијама и у 40 градова и 
општина организације Црвеног крста биле су позване да узму учесшће у зајеничким 
вежбовним активностима. На 68 вежби које су органозовале друге снаге система 
заштите и спасавања учествовало је укупно 576 учесника – чланова Црвеног крста; 
      1.2.5. У сарадњи са Одељењем за цивилно војну сарању Генералштаба Војске 
Србије, организације Црвеног крста у градовима и општинама које обухвата годишњи 
план реализације пројекта, остварују вишегодишњи континуитет заједничке сарадње у 
спровођењу корисних садржаја који су усмерени на обилазак старачких и самачких 
домаћинстава у селима, засеоцима и на тешко доступним подручјима. Поред 
исказивања пажње, оспособљени волонтери стручно вођени искусним професионално 
запосленима у Црвеном крсту користе прилику да евидентирају најугроженије 
појединце и породице које би се у зимским и другим непогодама нашле у стању 
потребе за повишеним степеном пажње, бриге и изражавања солидарности заједнице. 
На снову пристиглих извештаја, 4 организације Црвеног крста са 15 запослених и 
волонтера уз 112 сати волонтерског рада обавили су планиране активности усмерене 
на достизања зацртаних циљева; 
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1.2.6. У интересу очувања функционалности опреме за одговор на несреће, као 
и потребне приправности обавља се текуће и ванредно одржавање исте: 

- 2 сета опреме Мобилног техничког тима су ускладиштена, обављен сервис 12 
сушилица зидова и 2 агрегата. Ускладиштено је 4 агрегата од 30 kWA. 

- Извршена је поправка сталака са ногарима на 4 резервоара за воду, на 2 
резервоара поправљена је маса од полиестера и обављено је текуће одржавање још 
48 резервоара. 

- Ускладиштен је један сет за приврмени смештај за 250 лица и одржавана су 
два сета за 500 лица, и извршена је поправка кухињског контејнера од 28м2. 

- Ускладиштена су 4 сета опреме за спасавање, евакуацију и збрињавање у 
поплавама, извршено је редовно сервисирање мотора и обављена је годишња 
регистрација пловила. 

- Један сет опреме за спасавање, евакуацију и збрињавање у екстремним 
зимским условима је ускладиштен, сервисиран и одржаван; 

1.2.7. У интересу представљања програма припреме за деловање у несрећама и 
одговора на несреће 47 организација Црвеног крста у градовима и општинама са 241 
реализаторom обавило је 95 јавних представљања програма. На тим скуповима 
учествовало је укупно 8.752 учесника; 

1.2.8. У настојању да допринесу подизању свести грађана о претећим ризицима 
од елементарних непогода и других несрећа, 43 организације Црвеног крста у 
градовима и општинама реализовале су садржајне активности преношења основних 
порука о ризицима и о могућим мерама самопомоћи, на којима је учествовало 19,792 
учесника (активности на смањењу ризика од несрећа које се спроводе у оквиру 
посебних пројеката описане су у одељку III);  

1.2.9. Црвени крст Србије обележио је Светски дан смањивања ризика и 
ублажавања последица од елементарних непогода и других опасности (ДРР). 
Садржаји обележавања детаљније су описани под тачком 1.3.11. „Учешће на сајму 
опреме Заштите и спасавања „ЕХРО112“. 

У оквиру обележавања Светског дана смањивања ризика и ублажавања 
последица од елементарних непогода и других опасности Црвени крст Косова и 
Метохије организовао је пригодна предавања у општинама Грачаница, Зубин Поток и 
Звечан на којимаје присуствовало 500 ученика основних школа; 

1.3.  Домаћи и међународни стручни скупови и радне групе 
1.3.1. У настојању да секретарима организација Црвеног крста у градовима и 

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 један једнодневни 
едукативни скуп за 20 учесника из 11 организација Црвеног крста Златиборског 
управног округа; 

1.3.2. У сарадњи са Националним тренинг центром Сектора за ванредне 
ситуације МУП-а Републике Србије, као и Данске агенције за ванредне ситуације 
секретари Црвеног крста у градовима и општинама, били су активни учесници Обуке 
штабова за ванредне ситуације на тему: „Идентификација ризика у ванредним 
ситуацијама“. На три дводневне обуке учествовали су секретари 14 организација 
Црвеног крста са територије Средње – Банатског, Нишавског и Шумадијског управног 
округ. Својим едукативним садржајима Национални тренинг центар обухвати је укупно 
64 представника организација Црвеног крста из градова и општина;  

1.3.3. Један инструктивни састанак је организован током августа месеца за 
припрему реализације обучавања специјализованих јединица Цивилне заштите за рад 
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на муљним пумпама високог капацитета, као и могућег укључивања Црвеног крста, које 
је организовао начелник Управе за цивилну заштиту Сектора за ванредне ситуације 
МУП - а Републике Србије; 

1.3.4. Учешће у раду на радионици ,,Развој сценарија за израду плана 
реаговања у ванредним ситуацијама'', у организацији Сектора за ванредне ситуације, 
USACE (Америчка агенција за цивилне несреће) и CMEP-a (Цивилно војна припрема за 
одгвор на несреће), септембра 2016. године у Београду; 

1.3.5. Крајем маја Црвени крст Србије реализовао је петодневну стручну праксу 
за 14 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; 

1.3.6.На позив Међународне федерације Црвеног крста, један представник 
Црвеног крста Србије крајем марта, активно је учествовао на међународном стручном 
скупу „Оперативном састанку на тему миграција и одговора европских националних 
друштава на овај хуманитарни изазов као реализација закључака са Конференције у 
Лондону, фебруарa 2016. године“. Скупу су приказани примери добре праксе и 
настојања Црвеног крста Србије да се мигрантима обезебде квалитетне услуге 
пружања помоћи на транзитној рути ка коначној дестинацији; 

1.3.7.На позив Међународног Комитета Црвеног крста, два представника 
Црвеног крста Србије учествовали су на тродневном стручном скупу у Сарајеву, који је 
у значајном делу био посвећен теми: Укључивање активности националних друштава 
на успостављању породичних веза у редовне садржаје припреме и одговора на 
несреће. На скупу су представљена достигнућа Црвеног крста Србије као резулати 
вишегодишње међуресорне сарадње Службе тражења и деловања у несрећама 
Црвеног крста Србије; 

1.3.8. На едукативном скупу о климатским променама коју је организовала зонска 
канцеларија Међународне Федерације Црвеног крста за Европу, одржаном у 
Будимпешти учествовао је један представник Црвеног крста Србије. Поред мноштва 
пласираних нових идеја о саржају рада, представљена су искуства и настојања 
Црвеног крста Србије да прати актуелне трендове; 
       1.3.9. Средином октобра, на позив Мађарског Црвеног крста, два представника 
Црвеног крста Србије били су посматрачи међународне вежбе одговора на несреће 
коју је организовао Црвени крст Мађарске; 
      1.3.10. Одржано је пет међународних скупова у земљи, на којима је учествовало 
5 представника Црвеног крста Србије (Теме:„Родна равноправност у варедним 
ситуацијама“; „Смањивање ризика од катастрофа“, Командно симулациона вежба на 
национаном нивоу у организацји Сектора за ванредне ситуације и CMEP-a (Цивилно 
војна припрема за одговор на несреће),  као и „Искуства и проблеми пружалаца помоћи 
мигрантима на Балканској мигрантској рути – алтренативни приступ ситуацији“) и 
„Представљање примера добре праксе сарадње домаћих субјеката и снага заштите и 
спасавања и суседних земаља у одговору на несреће катастрофалних размера“; 

1.3.11. Учешће на сајму Заштите и спасавања „ЕХРО 112“. 
На позив управе Београдског сајма Црвени крст Србије је на два штанда укупне 

површине од 160 м2 био излагач на сајму опреме Заштите и спасавања „ЕХРО112“. 
Штандове  Црвеног крста Србије у хали 4 посетило је преко 1.000 људи. 
Заинтересованим посетиоцима и излагачима омогућено је да буду информисани и 
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упућени у предузимање мера и поступака ублажавања последица од потенцијалних 
несрећа и пружања мера прве помоћи. 

Имајући у виду тематику сајма Црвени крст Србије представио је следеће 
активности из области деловања у несрећама: 

▪ Превенција, мере смањивања ризика и ублажавања последица од 

елементарних непогода и других опасности.  У оквиру ове области посетиоцима сајма 
пружена је могућност да се на 7 различитих пунктова информишу или едукују о мерама 
и постуцима које треба да предузимају у случају: 

1. Упућивања позива хитним и надлежним службама; 
2. Поплава; 
3. Екстремних зимских услова; 
4. Рекреације на води; 
5. Хитне евакуације из свог домаћинства; 
6. Земљотреса/клизшта/одрона; 
7. Ерупције вулкана. 

▪ Припрема за деловање и одговор на несреће. У оквиру ове области 

посетиоцима сајма је пружена могућност да: 
1. се упознају са системом Црвеног крста Србије за припреме и 

одговор на несреће; 
2. се информишу о деловању Црвеног крста Србије у несрећама у 

протеклих 10 година,; 
3. практично симулирају употребу средстава заштите И спасасања 

које Црвени крст Србије користи приликом деловања.  
У четвородневном излагању и представљању активности Црвеног крста Србије 

учествовало је 60 волонтера, спасилаца на води, чланова јединица за деловање у 
несрећама, инструктори за деловање у несрећама из Црвеног крста Београд (Црвени 
крст Раковица, Црвени крст Савски венац, Црвени крст Вождовац, Црвени крст Стари 
град) и чланови Националних тимова Црвеног крста Србије. 

Управа Београдског Сајма уручила је посебно признање Црвеном крсту Србије 
за одличан приказ активности и излагање током сајма 112 – ЕХРО. 

У току одржавања сајамске изложбе поставку Црвеног крста Србије  посетили су 
Александар Јаблановић, државни секретар Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања и Предраг Марић, помоћник министра и начелник Сектора 
за ванредне ситуације Министарства за унутрашњe послове. 

 
II Подршка јачању капацитета Црвеног крста Србије – Пројекти 

1.1 Програм Црвеног крста Србије по онову члана 16. Закона о Црвеном 
крста Србије под називом ,,Припрема за деловање у несрећама  – обезбеђивање 
минимума хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и  обуци 
тимова Црвеног крста за деловање у несрећама – 2016. година''. Дана 27. јула 2016. 
године Влада Републике Србије донела је решење о давању сагласности на Програм 
Црвеног крста Србије по онову члана 16. Закона о Црвеном крста Србије. 

У складу са активностима програма по основу члана 16. Закона о Црвеном крсту 
Србије у децембру месецу реализован је први део обуке Националног тима за 
спасавање, евакуацију и збрињавање у случају поплава. Обуци је присуствовало 38 
учесника који су имали прилику да стекну знања о начину деловања Црвеног крста 
Србије у случају поплава, процедурама ангажовања чланова Националног тима 
Црвеног крста Србије за спасавање, евакуацију и збрињавање у случјау поплаве, као и 
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да стекну основне вештине пружања подршке искуснијим члановима Националног 
тима.  

1.2 Програм Црвеног крста Србије по онову члана 15. Закона о Црвеном 
крста Србије под називом ,,Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће - јачање 
капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних 
непогода и других типова несреће – 2016. година''. Дана 29. септембра 2016. године 
Влада Републике Србије донела је решење о давању сагласности на Програм Црвеног 
крста Србије по онову члана 16. Закона о Црвеном крста Србије.  

Програм се реализује у 10 средина на територији Републике Србије (Суботица, 
Зрењанин, Кикинда, Стари град, Вождовац, Савски венац, Краљево, Ужице, Лепосавић 
и Косовска Митровица) и планирано је да активности обухвате следеће циљне групе: 

 ученике трећег разреда у основним школама,  

 родитеље деце која су обухваћена едукацијом, 

 чланове породица родитеља и деце која су обухваћена едукацијом, 

 младе волонтере Црвеног крста,  

 просветне раднике и  

 професионално запослене у Црвеном крсту. 
За потребе реализације активности програма одржана су два радна и 

едукативна састанка са представницима организација Црвеног крста које се укључене 
у програм. На оба састанка присуствовало је по 22 учесника (секретари организација 
Црвеног крста, локални млади координатори и сарадници Црвеног крста). 

 У октобру месецу у оквиру овог програма реализовано је 10 локалних обука од 
стране организација Црвеног крста које су укључене у програм. Обуке су реализоване у 
укупном трајању од 197 сати, а на обукама укупно је присуствовало 218 учесника од 
којих 193 волонтера Црвеног крста, 22 вршњачка едукатора Црвеног крста и 15 
наставника из основних школа у којима се реализују радионице.  

Од 1. новембра до 30. децембра 2016. године у свих десет средина реализовано 
је 487 радионица у укупном трајању од 21.930 минута (365,5 сати). На свакој од 
радионица у просеку је било присутно 1.000 ученика, а за реализацију сваке од њих у  
просеку је било ангажовано минимално по 2 вршњачка едукатора Црвеног крста. За 
припрему реализације активности програма и извештавање о истим, секретаријати 
организација Црвеног крста у општинама и градовима укупно су утрошили 734 сати 
рада.   

Тематске области за смањење ризика и ублажавање последица од 
елементарних непогода и других опасности које су путем радионица организације 
Црвеног крста у општинама и градовима до 30. децембра реализовале са ученицима и 
њиховим родитељима су следеће: 

 Систем заштите и спасавања; 

 Заштита животне средине и климатске промене; 

 Поплаве; 

 Пожари; 

 Опасности у домаћинству; 

 Општа безбедност; 

 Безбедност на води; 

 Екстремни зимски услови; 

 Олује, муње и град; 

 Земљотрес. 
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За потребе реализације радионица за учеснике програма одштампано је и 
дистрибуирано првих 1.100 примерака радних свески ,,Свакодневни хероји природе и 
окружења''. Радне свеске су подељене ученицима од стране организација Црвеног 
крста у општинама и градовима које су укључене у реализацију програма. Радна свеска 
,,Свакодневни хероји природе и окружења'' прихваћена је са одушевљењем од стране 
ученика, а учитељи одељења у којима се реализују радионице програма и директори 
школа са стручне стране су похвалили дизајн, штампу и садржај. 

Имајући у виду чињеницу да је предлог програма од стране Министарства 
здравља достављен Влади Републике Србије на сагласност у септембру месецу, након 
чега је донето решење о давању сагласности, наставак реализације активности 
програма по основу члана 15. Закона о Црвеном крсту Србије ,,Ефикасан одговор 
Црвеног крста на несреће - јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и 
последица од елементарних непогода и других типова несреће – 2016. година'' очекује 
се током 2017. године.  

2. Јачање капацитета за одговор на несреће у шест организација Црвеног крста 
у градовима и општинама и локалних средина (пројекат подржан од Аустријског 
Црвеног крста и Канадског црвеног крста), 

Пројектом је обухваћено 38 школа у шест средина са укупно 16,533 ученика 
према детаљномм прегледу у табели испод: 

 
 

Организације 
Црвеног крста у 
пројекту (6 
организација 
Црвеног крста) 

Број 
основних 
школа 
обухваћених 
пројектом 

Укупан број ученика 
од 1-8 разреда по 
школама у школској 
2016/2017 

Број ученика од 1 – 7 
разреда у школској 
2016/2017  (који ће бити 
обухваћени 
едукацијом) 

Пожаревац 7 5.623 4.928 

Петровац 8 1.914 1.692 

Параћин 8 3.862 3.331 

Свилајнац 4 1.661 1.407 

Трстеник 8 2.767 2.414 

Жагубица 3 706 613 

Укупно: 38 16.533 14.385 

 
Пилот пројекат „Сигурније школе и отпорније заједнице“ пре свега се фокусира 

на потребе учења у циљу боље припремљености за несреће и то најмање 10.000 
школске деце у основним школама у шест општина које се налазе у два округа 
Браничевски (Пожаревац) и Поморавски (Параћин).    

Извршена је набавка основне превентивне опреме и опремање школа у оквиру 
пројекта „Сигурније школе – отпорније заједнице“ у складу са заједничком проценом 
школа и организација Црвеног крста у градовима и општинама. Сврха овог опремање 
је да се допринесе припремљености школа за могуће несреће кроз обезбеђивање 
опремеу циљним школама (панична светла, противпожарна опрема, кутије прве 
помоћи и т.д.) са циљем побољшања капацитета за реаговање школа у несрећама.  
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: 

1. Ормарић за прву помоћ 50 28 41 20 10 0 149 

2. Торба за прву помоћ 24 0 37 0 11 0 72 

3. 
Сет материјала за прву 
помоћ 24 0 37 0 11 0 72 

4. 
Апарат за гашење 
пожара С9А 40 16 29 20 34 56 195 

5. Паник осветљење 50 16 11 3 36 34 150 

6. 
Црево хидранта са 
прскалицом 0 4 0 12 33 51 100 

7. Агрегат 3 кWA 8 4 8 3 9 8 40 

 
Организације Црвеног крста добиле су такође следећу опрему: 
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: 

1. Ормарић за прву помоћ 3 3 3 3 3 3 18 

3. Сет материјала за прву помоћ 3 3 3 3 3 3 18 

4. Апарат за гашење пожара С9А 3 3 3 3 3 3 18 

5. Паник осветљење 3 3 3 3 3 3 18 

 
У оквиру припремних радњи за реализацију пројекта извршена је: 
 

 Израда пројектног промотивног и едукативног материјала 2016.: 

Врста 
материјала 

Фасцикле Блокови Постери 
Хемијске 
оловке 

Планери 

Количина 
(ком) 

500 500 300 600 510 

 

 Изградња летњег кампа Црвеног крста Пожаревац –где би школска деца имала 
прилику да увежбају неке од препоручених радњи и понашања у случају несреће 
спецификација планираних и извршених радова: 

- Набавка 4 мања расхладна уређаја, и једног већег, 8 канделабера, 1 љуљашке, 
1 тобогана, 2 јарбола и 4 клупе за седење (израда, монтажа, постављање и 
уградња),  

- Припремни грађевински радови на изградњи комплекса летњег кампа, 
постављање асфалтног слоја, тротоара, набавка и уградња електро материјала, 

- Израда пројектне документације, надзор и технички пријем, набавка електро 
материјала. 

- Набавка санитарног контејнера (набавка, постављање и уградња). 
У oквиру планираних обука за учитеље и наставнике, као и волонтере Црвеног 

крста који ће радити на имплементацији и праћењу едукације ученика, спроведене су 
четири обуке на којима је представљен пројекат, радна свеска намењена најмлађој 
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старосној групи од 7-8 година, приручник за родитеље, као и приручник за едукаторе. 
Потврђена је динамика реализације пројекта а школе су упознате са предстојећим 
планом реализације наставе у школама.  

На обукама је присуствовало укупно 130 наставника из шест средина и основних 
школа (присутни су били и директори школа) које су обухваћене пројектом. Након 
обуке едукатора школама је дистрибуирано укупно 3.740 приручника за обуку најмлађе 
старосне групе од 7-8 година, као и 100 уџбеника за наставнике-едукаторе у програму. 
Укупно је обезбеђено и подељено 60.000 едукативних лифлета (4 различита лифлета) 
који служе као допуна радној свесци за ученике. 

Пројектом је обезбеђено да свака школа добије свој кутак посвећен смањењу 
ризика од несреће и он ће бити опремљен сталком за лифлета, штандом и банерима.  

Циљ је да се у овом простору у школама одржавају тематске и сталне поставке 
приручника, лифлета, опреме и друго, са циљем популаризације приступа смањењу 
ризика како школске деце тако и њихових родитеља. Набавка 38 комплета (2 банера, 2 
сталка за лифлете и 1 промо штанд) је извршена у току децемебра месеца а 
дистрибуција ће се обавити у јануару 2017. године како је са школама договорено да то 
буде пригодан термин када се у школама буду обележавали разни значајни датуми а 
који се могу довести у везу  са смањањем ризика од несрећа. 
 
3. Програм подршке Шпанског Црвеног крста – трагње, спасавање и пружање 
помоћи 

Црвени крст Србије је од почетка 2016. године уз подршку Шпанског Црвеног 
крста започео  реализацију пројекта SHARP (Search Help Rescue Patrol – Трагање, 
спасавање и пружање помоћи) који има за циљ да пружи помоћ мигрантима који се 
налазе у пограничним прелазима.  

Место реализације пројекта током марта и априла месеца 2016. године била је 
општина Димитровград, а током августа и септембра месеца општина Кањижа. Овим 
деловањем Црвени крст Србије је у трајању четири месеца пружао 24-очасовну 
подршке мигрантима,  организацијама Црвеног крста у Димитровграду и Кањижи и 
осталим структурама у чијој је надлежности да се баве питањима миграција.  

У реализацију активности предвиђених овим пројектом били су укључени 
чланови националних тимова из организација Црвеног крста у општинама и градовима 
(Београд, Ужице, Брус, Краљево, Мајданпек, Горњи Милановац, Косово и Метохија). 
Рад чланова Националних тимова био је организован у сменама, а у свакој смени био 
је одређен вођа тима који је био задужен за оперативно извођење задатака и 
комуникацију са секретарима оперативних организација Црвеног крста. Задаци 
чланова Националног тима који је заједнички деловао са професионално запосленима  
волонтерима у Црвеном крсту Кањижа и Димитровград били су: 

• припрема пакета помоћи за дистрибуцију према мигрантима,  
• формирања, поставка дистрибутивних пунктова,  
• транспорт пакета помоћи за дистрибуцију,  
• дистрибуција помоћи према мигрантима,  
• пружање основних мера прве помоћи (у случају потребе). 

У трајању од 115 дана, у двадесетчетворочасовним сменама од два до пет 
чланова Национог тима ангажованих у склопу SHARP пројекта  на територији Кањиже и 
Димитровграда пружена је помоћ према 13.910 миграната. 

Шпански Црвени крст овим пројектом је подржао Црвени крст Србије у јачању 
капацитета за одговор на несреће и пружање помоћи мигрантима. 
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4. 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 2016. години обављена су четири припремна састанка Радна групе за 
реализацију програма, која је сатављена од предеставника Црвеног крста Србије и по 
решењу начелника Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије, представници 
Сектора по линијама рада. На основу заједнички усвојених предлога, извршене су 
измене и допуне у садржајима и методологији спровођења начина реализације 
програма. Из истих разлога, тек крајем године су прибављене неопходне сагласности 
за наставак активности. Планирани број командно смулационих вежби биће 
реализован у првом полугодишту 2017. године.  
 
IV. Изградња и јачање капацитета за одговор на несреће 

У интересу јачања капацитета Црвеног крста Србије за одговор на несреће,  
из донаторских средстава извршена је набавка и ускладиштене су следеће врсте и 
количине артикала: 

Р.бр. Артикал 
Јед. 
мере 

Количине 

1. Моторне санке ком 2 

2. АТВ возило ком 2 

3. Прикључне санке  ком 2 

4. Приључне приколице ком 2 

5. Аутомобилске приколице  ком 2 

6. ГПС уређаји ком 7 

7 ДРОН ком 1 

8. 
Казан од 150 лит за контејнер кухињу 
Црвеног крста Србије 

ком 1 

9. Шатор са изолацијом за зимске услове 50м2 ком 11 

10. Агрегат за струју 30kWA ком 4 

11. Контејнер канцеларија / приручни магацин ком 9 

12. 
Колица за магацин и рад Мобилног техничког 
тима 

ком 2 

 
V. Развој партнерских односа и координација 

За успешну реализацију гореописаних 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 другима.  
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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 
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. јула 2014. године поверила Црвеном крсту 
Србије улогу националног гранског савеза надлежног за спасилаштво на води 
(Службени гласник број 81 од 1. августа 2014.), Црвени крст Србије је преко Спортског 
савеза Србије поднео захтева за пројектно финансирање Министарству омладине и 
спорта. Будући да је буџетско финансирање предвиђено искључиво за oлимпијске 
спортове, реализација пројектног финансирања у 2017. и наступајућим годинама 
представљала би системско решење за финансирање ове области рада у Црвенoм 
крсту Србије. 
           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 које имају 
међународно признате планове обуке, што је објављено и на веб сајту Међународне  
асоцијације  за спасилаштво на води ILS. 

Црвени крст Србије је 18.2. 2016. године као Национални грански спортски савез 
за Lifesaving примљен у редовно чланство Спортског Савеза Србије на основу свог 
захтева од 27.4.2015. Црвени крст Србије је одмах по пријему у својству Националног 
гранског спортског савеза 24.3.2016. године одржао састанак са свим спасилачким 
удружењима, асоцијацијама и клубовима, те их обавестио о начину учлањења у савез 
и намери да се ова област у што скорије време потпуно  уреди. Урађен је превод 
Статута Светске федерације за Lifesaving (ILS), који се користи до коначне израде, 
усвајања и ступања на снагу Правилника о функционисању националног гранског 
спортског савеза за Lifesaving, који је у фази израде . 

Курсеви спасавања на води током 2016  године 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 током  2016. године одржали су укупно 11 обука за 
спасиоце које је са успехом завршило 257 полазника. Одржано је и 9 реобука за оне 
који су потврдили своја спасилачка звања, а које је са успехом завршило 116  
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полазника. У 6 организација Црвеног крста Србије које имају оформљене Службе 
спасавања на води, у току 2016. године било је ангажовано укупно 65 спасилаца који су  
на обезбеђивању купалишта провели укупно 3.376 радних сати. Превентивним 
предавањима из области безбедности на купалиштима у извештајном, периоду  
обухваћено је 1207 особа. 

Посебно достигнуће и иновација током 2016 године биле су обуке за спасиоце , 
спасиоце инструкторе, судије Ц категорије за спасилачка такмичења и проценитеље 
ризика одржане у Одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима током последње 
недеље августа и прве недеље септембра 2016. године. Током обуке је од 32 
полазника њих 26 са успехом завршило обуку и добило ново спасилачко звање у једној 
од 3 категорије, а од 31 полазника њих 24 добило звање судије Ц категорије у 
спасилаштву. Одржан је и курс процене ризика на купалишту за 34 корисника који ће у 
пуном саставу наставити обуку и полагати испит почетком наредне купалишне сезоне. 
Обука је иначе била међународног карактера те су поред кандидата Црвеног крста 
Србије на њој учествовали и представници Црвеног крста БЈР  Македоније и Црвеног 
крста Црне Горе .  
          Спасиоци Референтног центра Црвени крст Војводине обезбеђивали су   током 
купалишне сезоне 2016. плаже на Белоцркванским језерима, док је велики број 
спасилаца које ангажује ЈКП Ада Циганлија у Београду био из Референтног центра  
Црвени крст Стари град.  
          Спасиоци оба Референтна центра (по један из сваког Референтног центра у 
смени били су ангажовани су и на обезбеђењу плаже Одмаралишта Црвеног крста 
Србије у Баошићима током трајања летње сезоне 2016 (15. јун -8. септембар).  
          Комисија за спасилаштво на води и планинама Црвеног крста Србије током 
извештајног периода  одржала је два  састанка, будући да је због рада на Правилнику о 
функционисању националног гранског спортског савеза планирано да се састанци 
Комисије интензивирају када поменути Правилник буде усвојен. Након другог састанка 
Комисије 19.8.2016. године договорен је састанак  током новембра на коме би се пре 
свега говорило о плановима за почетак наредне године. Будући да састанак због 
немогућности чланова да присуствују није били могуће одржати током друге половине 
новембра, Секретар Комисије је у том периоду имао  консултацију  са др Зораном 
Илићем о материјалима неопходним за обуке у спасавању на планинама и 
успостављању стандарда обуке који ће од почетка реализације  бити на међународно 
признатом нивоу .   

 Спортском Савезу Србије је 13. маја предат план за пројектно буџетско 
финансирање Црвеног крста Србије од стране Министарства омладине и спорта за 
2017. годину, као Националног гранског савеза за спасилаштво на води. Пројектом 
Црвеног крста Србије од Министарства се потражује 7.088.340 динара за 
имплементацију пројекта који ће се континуирано реализовати током наредне године . 

Члан Управног одбора Међународне  европске асоцијације  за спасилаштво на 
води (ILSE) из  Црвеног крста Србије, волонтер Црвеног крста Проф. др Сања Мазић 
учествовала је на састанку Управног одбора у Швајцарској током маја 2016. године,  
док је Координатор за деловање у несрећама Црвеног крста Србије Ранко Демировић 
као члан новооформљене Подкомисије за деловање у несрећама учествовао на 
тренингу спасавања у поплавама које је одржан у Холандији средином марта.  

Проф. др Сања Мазић је као представник Црвеног крста Србије учествовала у 
раду Изборне Скупштине ИЛСЕ (Европска асоцијација за спасилаштво на води) у 
Шпанији током јула, и том приликом поново изабрана за члана Управног одбора. Проф. 
др Сања Мазић ће у периоду 2017-2021 бити у четвртом узастопном мандату члан 
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највишег управљачког тела Европске асоцијације. За  исти мандатни период волонтер 
Црвеног крста Војводине Жолт Сенди изабран је за члана Комисије за спасилаштво, 
док је стручни сарадник Црвеног крста Србије Ранко Демировић изабран за члана 
Подкомисије за деловање у несрећама. 

На основу плана акције Спасавања на планинама који је Комисија за 
спасилаштво усвојила у августу 2016. године, Црвени крст Србије истог месеца  поднео 
захтев за чланство у Светској организацији за спасавање на планинама ( ICAR ), како 
би у потпуности профилисао и активности везане за спасавање на планинама током 
2017. године.  
           На годишњој конференцији Светске организације за спасавање на планинама        
(ICAR), одржаној у Бугарској 20.10.2016. године, Црвени крст Србије је примљен у 
редовно чланство ове организације, те ће у наступајућем периоду имати могућности да 
у оквиру ње систематизује обуке и активности у спасавању на планинама на начин на 
који су активности у спасилаштву на води већ раније постале међународно признате од 
стране ILSE  и њених чланица .  
                 У периоду од 25-27.11.2016. године Црвени крст Србије je  као надлежни 
национални грански спортски савез за спасилаштво на води учествовао на Сајму 
спорта у Београду. На отварању сајма презентацију спасилачких активности 
представио је Референтни центар Црвени крст Стари град, док је 26.11.2016. 
Референтни центар Црвеног крста Војводине са својим предстваницима Спасилачке 
службе Црвеног крста Бела Црква и инструкторима спасилаштва на води Референтног 
центра Црвеног крста Војводине посетиоцима сајма представио активности 
Националног гранског савеза за спасилаштво на води.  

Током три дана трајања Сајма најмлађи посетиоци могли су да се упознају са 
спасилачком опремом и улогом спасиоца на купалишту кроз смернице за безбедно 
купање на лифлету  прилагођеном дечијем узрасту, да чују информације о значају и 
важности поштовања правила купалишта, као и да сазнају нешто више о улози 
спасиоца на купалишту.  
 
ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ 
(Правни основ: чланови 6,7,9,13,14,15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије) 
 

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. 

Црвени крст Србије одржава овај систем од 2004. године, те је и у 2016. 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- фебруар 2016. године кроз дистрибутивни систем Црвеног крста 
Србије, извршена је дистрибуција 179.905 кг брашна за потребе програма Народних 
кухиња на територији Републике Србије ( наставак програма из 2015. године ); 

• У јануару 2016. годинеу сарадњи са Међународном православном добротворном 
организацијом (ИОЦЦ), кроз дистибутивни систем Црвеног крста Србије извршена је 
дистрибуција школских сетова и личних хигијенских пакета за потребе социјално 
угроженог становништа у 12 организација Црвеног крста; 
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 У априлу 2016. године у сарадњи са Међународном православном 
добротворном организацијом (ИОЦЦ ), кроз дистибутивни систем Црвеног крста Србије 
извршена је дистрибуција постељине и завеса за институције и установе; 

 У мају 2016. године у сарадњи са компанијом КАРНЕКС кроз дистибутивни 
систем Црвеног крста Србије извршена је дистрибуција 1.705,30 кг конзервиране хране 
за потребе програма Народних кухиња у 6 организација Црвеног крста (Црвени крст 
Ваљево, Велика Плана, Владимирци, Бајина Башта, Топола, Пожега); 

• У периоду мај – децембар 2016. године кроз дистрибутивни систем Црвеног крста 
Србије извршена је дистрибуција 4.502.860,50 кг хране (брашно, уље, тестенина, 
пасуљ, пиринач, месне конзерве, ђувеч, боранија, грашак) за потребе програма 
Народних кухиња на територији Републике Србије за 2016. годину; 

• У периоду јун – септембар 2016. кроз дистрибутивни систем Црвеног крста Србије 
извршено је паковање и дистрибуција 41.540 ком пакета хране и хигијене за подршку 
социјално најугроженијим породицама  у 105 средина на територији Републике Србије; 

 Током новембра 2016. кроз дистрибутивни систем Црвеног крста Србије 
извршено је паковање и дистрибуција 3.430 ком додатних пакета хране и хигијене за 
подршку социјално најугроженијим породицама  у 15 средина на територији Републике 
Србије; 

• Током 2016. године кроз дистрибутивни систем Црвеног крста Србије извршена је 
дистрибуција сетова наставног материјала и упутства из Прве помоћи за возаче ка 
организацијама Црвеног крста; 

• Током 2016. године кроз дистрибутивни систем Црвеног крста Србије извршена је 
дистрибуција промотивног материјала за Програм добровољног давалаштва крви; 

• Поред свих ових редовних активности које је кроз дистрибутивни систем 
спроводио Црвени крст Србије посебна пажња и сви капацитети (магацински, 
транспортни и људски) били су усмерени на дистрибуцију хуманитарне помоћи 
мигрантској популацији. 

У складу са логистичким потребама одређена количина артикала помоћи је 
испоручена из централних магацина Црвеног крста Србије (роба издонацијe 
Међународне федерације Црвеног крста, Немачког Црвеног крста, Швајцарског 
Црвеног крста, Министарства рада и других организација и донатора), а док је 
преостала количина артикала помоћи директно испоручена организацијама Црвеног 
крста (донација HELP-a, Caritas-a, део робе примљен од Министарства рада ). 

• Током 2016. укупно је дистрибуирано 1.612.077,29 кг хуманитарне помоћи 
намењене мигрантима (храна, хигијена, одећа, обућа и опрема), а на крају 2016. године 
на стању се налази укупно 155.662,29 кг за дистрибуцију у 2017. години. 

 
СЛУЖБАТРАНСПОРТА 
(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.  
Возилима Црвеног крста Србије у 2016. години: 

 Укупно је пређено: 
- 293.461 км путничким возилима и 
-    368.643 км теретним возилима,  

 Укупно јеу трошено горива: 
- 24.258 литара путничким возилима и  
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- 95.941 литара теретним возилима. 

 Укупно је превежено 8.244.747 кг хуманитарне помоћи и опреме Црвеног крста 
Србије теретним возилима Црвеног крста Србије (утоварено-истоварено) – 
детаљан приказ роба је приказан у дистрибутивном систему. 
Поред превоза хуманитарне помоћи специфициране у дистрибутивном систему, 

током 2016. године Служба транспорта је реализовала и следеће превозе: 

 За потребе програма деловања у несрећама Црвеног крста Србије извршени су 
следећи превозиу 2016.години: 

o Фебруар – превоз цистерни за воду за Пожаревац 
o Април/мај – преузимање дониране опреме УНХЦР-а из Прешева 
o Мај – вежба у Митровом Пољу 
o Јун – вежба Крушевац 
o Јун – обука у Митровом пољу 
o Јул – вежба у Митровом Пољу 
o Август – превоз воде за Ужице 
o Август – превоз сушилица за Смедеревску Паланку 
o Октобар – превоз опреме за Сајам безбедности на Београдском сајму 
o Новембар – превоз помоћи за поплављене на територији Прокупља, 

Крушевца и Куршумлије. 
• У периоду јун – август 2016. континуирано је вршен превоз реализатора летње 

школе из различитих средина у Србији у дечије одмаралиште у Баошићима, 
• превоз предавача и учесника програмских семинара Црвеног крста Србије, 
• превоз и појединачних донација и превози за потребе организација Црвеног 

крста, 
• превоз опреме иу чесника за државно такмичење екипа прве помоћи које је 

одржано у Београду, као и превоз екипе прошлогодишњег победника државног 
такмичења екипа прве помоћи на европско такмичење екипа прве помоћи (ФАЦЕ). 

На основу указаних потреба у регионалним магацинима Црвеног крста Србије, 
Служба транспорта омогућила је замену неисправног виљушкара у Црвеном крсту 
Војводине исправним виљушкарем. За потребе магацина у Земуну, Младеновцу, 
Војводини, Нишу и Краљеву, извршила је занављање дотрајалих ручних палетних 
виљушкара новим.  Такође је омогућила царињење, опремање и сервисирање камиона 
који је Црвени крст Војводине примио као донацију од  Аустријског Црвеног крста, а који 
ће првенствено бити коришћен и за дистрибуцију у дистрибутивном систему Црвеног 
крста Србије.  

У складу са реалним потребама организација Црвеног крста на терену везаним 
за доставу хуманитарне помоћи мигрантима који се крећу кроз Републику Србију, 
Служба транспортра је из донаторских средстава извршила набавку 10 теретних 
доставних возила и једног камиона сандучара. 

 Сва возила су опремљена, регистрована и предата на употребу организацијама 
Црвеног крста Србије, Шида, Београда, Зајечара, Неготина,  Димитровграда, Суботице, 
Сомбора и Кикинде. Такође је обезбедила и дала на коришћење једно путничко и једно 
теретно комби возило организацијама Црвеног крста Босилеград и Пирот.  

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, као и уличних 5 паркинг места у висини броја Симина 21. 

Реализована је јавна набавка велике вредности погонског горива за возила 
седишта. 
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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. Служба транспорта укупно је извршила 98 регистрација (66 
моторних, 26 прикључних возила и 6 чамаца), такође је обезбедила укупно 275 дозвола 
за бесплатана пролаз аутопутевима Србије за возила организација Црвеног крста 
Србије и седишта. 

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 Генерална оправка мотора     1 
o Редовни сервиси       30 
o Мање поправке   323 
o Веће поправке     32 
o Рад на терену       5 

 
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 2016. 
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.  

Посебну активност у 2016.години Служба је испољила у категорији нерегуларних 
миграција где је интензивно радила на успостављању и одржавању невољно 
прекинутих породичних веза миграната и тражилаца азила. У истој категорији 
корисника приметан је значајан пораст примљених захтева за тражење и спајање 
раздвојених чланова породица.  

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 нерегуларних 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. 

 У базу података унео је 9.100 заробљеничких картона. 
 

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 учествовали у 
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расветљавању судбине лица у категорији нерегуларних миграција и били активно 
укључени у процесе тражења и достављања информација о особама које су се на 
миграторном путу раздвојиле од својих чланова породице, чиме су помогли да се 
поново успоставе али и одрже породични контакти.  

 Своју активност у 2016. 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 и Комисијом за нестала лица 
Владе Републике Србије 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 3 припремна састанка са  
породицама које су одлазиле у Загреб на преузимање идентификованих  посмртних 
остатака сродника. 
           Као и претходних година, настављена је 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, а посебно у 
обавештавању породица о променама у процесима тражења и позивима за одлазак на 
преузимање посмртних остатака идентификованих несталих лица.           
           Током 2016. 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 значајно била ангажована на пријему, обради и покретању захтева за 
тражење особа које су као мигранти или тражиоци азила изгубили контакт са 
члановима своје 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, Шиду, Суботици и Кањижи и 
оснаживањем канцеларије Службе тражења у Црвеном крсту Београд који координира 
рад Центара за азил у Боговађи, Бањи Ковиљачи и Крњачи. 
 
 Активности Службе тражења у вези несталих лица на просторима бивше 
Југославије 
           Служба  тражења Црвеног крста Србије је радила на провери статуса још 1.200 
актуелних 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. 

 Контактирано је 25 лица у процесу утврђивања статуса предмета /захтева  за 
тражење и узимања додатних информација и података;  
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 Отворено  је 11 нових захтева за тражење везано за сукобе  у бившој Југославији, и 
то 5 за сукоб у Хрватској, 4 за сукоб у Босни и Херцегови и 2 нова захтева за лица 
која су нестала у сукобима на Косову и Метохији; 

 Упућено је 16 дописа Комисији за нестала лица (захтеви за тражење, додатне 
информације о појединим случајевима и/или информације о затвореним 
предметима), док су у исто време од Комисије примљено 11 дописа са захтевима 
који се  тичу појединих случајева тражења, а од Хрватског Црвеног крижа примљена 
су 2 дописа који се тичу допунских информација или достављања Извода из 
матичне књиге умрлих; 

 Тражиоцима је на њихов захтев издато 9 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 79 захтева за издавање потврде о времену проведеном у 
заробљеништву и 35 захтева за издавање потврде о времену проведеном у 
интернацији за време  Другог светског рата; 

 У базу података везано за Други светски рат унето је 9.100 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 миграције становништва са Блиског истока и из 
Африке, 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 захтева за тражење који су покренути у 2016. години, будући да се поједини 
захтеви који су покренути пре више година процесуирају и на њима се ради 
континуирано, до добијања коначног одговора.  

 Покренуто је 38 и примљено 16 нових захтева за тражење лица чији нестанак није  
везан за  оружани сукоб и/или ирегуларне миграције. У истој категорији корисника, 
Служба је током 2016. године континурано радила на 28 актуелна Захтева за 
тражење који су покренути ранијих година, кроз редовну комуникацију са 
организацијама Црвеног крста у градовима и општинама и националним друштвима 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца као и обавештавање тражилаца о статусу 
тражења. 

  
Активности Службе  у вези  нерегуларних мирграната  
            Служба тражења је активно укључена у активности помоћи породицама 
миграната и тражилаца азила, чији су чланови на миграторном путу изгубили 
међусобни контакт.  
            У свим транзитно прихватним центрима за помоћ мигрантима, у Републици 
Србији, посебно обучени сарадници Службе тражења кроз поделу лифлета на 
енглеском, француском, фарси, пашту, урду и арапском језику пружају информацију о 
превенцији раздвајања као и о могућностима које Црвени крст нуди како би се губитак 
контакта пријавио, односно покренуло тражење.  Кроз породичне поруке Црвеног крста 
и бесплатне позиве породици, мигрантима је омогућено да се преко Црвеног крста јаве 
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својим сродницима и са њима одрже невољно прекинути контакт. Такође у свим 
Центрима за прихват миграната али и организацијама Црвеног крста у градовима и 
општинама могуће је покренути Захтев за тражење. 
                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 уз подршку 
Међународног комитета Црвеног крста. 
              Бележи се и увећан обим посла у вези пријема такозваних „циркуларних 
захтева за тражење“, примљених од националних друштава Црвеног крста западне 
Европе. Највећи број оваквих захтева примљен је од Црвеног крста Немачке, а затим 
Ирске, Шведске и Велике Британије и они се циркуларно шаљу свим националним 
друштвима Црвеног крста Европе која спадају у земље транзита или дестинације 
нерегуларних миграната.  

 Од друштава Црвеног крста западне Европе примљено је 505 захтева за тражење 
1.525 особа  у категорији нерегуларних миграната, од чега је 15 особа регистровано 
да су ушли у Републику Србију, али се нису задржали у Србији, док је у Србији  
покренуто 162 тражења за исту категорију корисника, од чега је 21 захтев покренут 
према иностранству. 

              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, односно када је неопходно медицинско збрињавање једног 
члана породице кога је неопходно одвојити из групе која путује заједно.  

 Додатним ангажовањем, Служба је кроз поделу бесплатних телефонских картица 
помогла да 3.495 особа које су изгубиле контакт са чланом породице на 
миграторном путу успоставе међусобни контакт. Сарадници Службе тражења су на 
територији Републике Србије али и прекогранично у директној сарадњи са колегама 
Служби тражења у региону успели да споје 52 раздвојене породице. Од овог броја 3 
деце је спојено са родитељима.       

  
Обуке и тематски састанци 
           Служба тражења настојала је и ове године да одржи едукације нових сарадника 
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. Посебна пажња била је усмерена на обуку 
сарадника који спроводе активности у прихватно-транзитним центрима.  

 Одржано је 5 састанка за обуку нових сарадника Службе тражења у раду са 
мигрантима на којима је обучено 19 сарадника и волонтера; 

  Група од 15 студената Факултета безбедности и 10 студената Правног факултета 
су се у мају 2016.године у Служби тражења, кроз презентације  и увидом у 
документацију која се чува  у Служби, упозале се са њеним мандатом и 
активностима; 

 На позив Црвеног крста Нови Београд у септембру је одржана обука из области 
Службе тражења за 18 нових волонтера Црвеног крста Београд; 
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 На позив Црвеног крста Војводине у децембру је одржана обука из области Службе 
тражења за 19 сарадника организација Црвеног крста са територије Војводине; 

 Сарадница Службе тражења учествовала је на годишњем састанку Служби 
тражења европских земаља, на  коме је Служба тражења Црвеног крста Србије 
имала активно учешће; 

 На иницијативу Међународног комитета Црвеног крста у октобру 2016. године 
реализован је заједнички обилазак центара за прихват миграната у Табановцима и 
у Прешеву и одржан је једнодневни састанак у седишту Службе тражења у Скопљу, 
на коме је учествовала сарадница Службе тражења; 

  Поред редовног састанка Служби тражења европских земаља, ове године је 
представник Службе учествовала и на венредном састанку Служби тражења 
посвећеном миграцијама, одржаном у Берлину  октобра 2016. године као и на 
округлом столу у организацији Црвеног крста Македоније; 

 У децембру месецу, у Београду у организацији Међународног комитета Црвеног 
крста стручни сарадник Службе тражења учествовала је на дводневном 
регионалном састанку посвећеном миграцијама. На овом састанку учешће су узеле 
и колеге/сарадници Службе тражења из организација Црвеног крста Београд, 
Суботица, Кањижа, Шид и Прешево; 

 Одржан је састанак Комисије Службе тражења. 
     У 2016. години су настављене редовне посете Центара за азиланте у Сјеници, 
Тутину и Бањи Ковиљачи, Крњачи као и транзитних центара у Прешеву, Суботици, 
Кањижи 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 у Србији. 

Може се констатовати да је Служба у 2016. 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  
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије,  члан 9. став 1, 2, 4. и 6. члан  14, 15. и 
16.  Закона) 
 

Програм борбе против трговине људима је имплементиран као наставак 
Програма 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. 
Током 2016. године дефинисане активности Програма подржане су спровођењем 
пројеката финансираних средствима Шпанског Црвеног крста, Данског Црвеног крста, 
Швајцарског Црвеног крста, Центра за сарадњу у Медитерану, Међународног комитета 
Црвеног крста, средствима Апела Међународне федерације друштава Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца и донацијом фирме „Ендава“.  

Циљеви Програма су усмерени ка смањењу рањивости потенцијалних и 
стварних жртава трговине људима у Србији. Акценат је стављен на децу и младе, 
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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. 

 Циљне групе Програма су:  
1. жртве трговине људима – идентификоване и у стању социјалне потребе;  
2. потенцијалне жртве трговине људима - маргинализоване и рањиве групе 

попут омладинаца у школама, домовима за незбринуту децу, ромским насељима, 
народним кухињама, колективним центрима за избегла и расељена лица, мигранти и 
азиланти, омладина Црвеног крста;  

3. професионалци и студенти који у свом раду или будућем раду  могу доћи у 
контакт са жртвама трговине људима - доктори, медицинско особље, представници 
центара за социјални рад, центара за прихват азиланата и миграната, особље Црвеног 
крста;  

4. волонтери Црвеног крста, вршњачки едукатори који спроводе активности 
превенције трговине људима.  

Пројекат је спроведен од стране Црвеног крста Србије у сарадњи седишта и 125 
организација Црвеног крста у градовима и општинама широм земље. 
 
Резултати Програма у извештајном периоду : 

Континуинирано спровођење информативних радионица у градовима и 
општинама реализовало је 911 активних младих едукатора Црвеног крста. Овим је 
преко 60.000 деце и младих, припадника рањивих група, и то ученика основних школа, 
ученика средњих школа, студената, особа са сметњама у развоју, деце без 
родитељског старања, особа ромске националности и корисника народних кухиња, 
примило превентивне поруке. Од почетка спровођења Програма 2005 године, 
превентивне поруке о опасности и мерама заштите од трговине људима примило  је 
више од 265.000 деце и омладине рањивих категорија.  

 Путем вршњачке едукације млади, поготово они који су према званичним 
статистикама најрањивији, бивају упозорени на постојање проблема и обучени о 
мерама заштите. 

Током године су континуинирано спровођене активности подизања свести 
избеглица са других континената који привремено бораве у нашој земљи о 
потенцијалним опасностима са којима се на свом путу могу срести а које за последицу 
имају упадање у ланац трговине људима. Преко 5.000 избеглица и миграната је 
информисано о превентивним мерама током едукативних радионица којима су 
присуствовали и преузимањем пролагођених, и на језике миграната преведених 
лифлета. Током едукативних радионица, које се спроводе на местима на којима се 
избеглице и мигранти привремено задржавају, они су имали прилику да са 
волонтерима Црвеног крста  поделе  своја знања и искуства повезана са трговином 
људима и показали су велико интересовање да сагледају све превентивне мере како 
би избегли ризичне ситуације.   

Преко 500 одраслих, укључујући представнике посебно угрожених група, Рома и 
социјално угрожених особа, корисника народних кухиња, али и родитеља и наставника 
који су позвани да подрже поруке које упућује Црвени крст такође су информисани о 
проблему трговине људима. 

Уз подршку Данског Црвеног крста одржана су два  семинара обуке за тренере 
којима је обучено укупно 33 нова тренера из Организација Црвеног крста Ваљева, 
Власотинца, Вождовца, Вучитрна, Горњег Милановца, Звездаре, Зрењанина, Зубиног 
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Потока, Ивањице, Ирига, Јагодине, Крагујевца, Краљева, Крушевца, Куле,  Новог Сада, 
Панчева, Раковице, Савског венца, Старог града, Суботице и Шида, као и 
представника Црвеног крста Војводине, Црвеног крста Косова и Метохије и Црвеног 
крста Београда. Циљ оспособљавања тренера је да у својим срединама спроведу 
обуку будућих едукатора према стандардизованој агенди и начину организације. 

Пројектом „Превенција трговине људима међу децом и омладином укључујући 
мигранте“, који се реализује уз подршку Шпанског Црвеног крста, организована су три 
семинара за 60 нових едукатора. У пероду од 20. до 23. маја 2016. године за 
представнике Организација Црвеног крста Прешево, Неготин, Зајечар, Лозница  и 
Обреновац; у периоду од 2. до 5. јула за представнике Организација Црвеног крста 
Суботице, Кањиже, Сомбора, Шида, Сурчина и Чукарице; у периоду од 5. до 8. јула за 
представнике Организација Црвеног крста Аранђеловца, Бољевца, Бујановца, Врања, 
Палилуле и Пожаревца. 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.  

Тринаест семинара 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 и  на 
регионалним и локалним нивоима у складу са достављеним плановима организација 
Црвеног крста у градовима и општинама и реалним потребама и то у Панчеву, Шапцу, 
Неготину, Коцељеви, Кикинди, Зрењанину, Ковину, Врбас, Суботици, Крушевцу, 
Старом граду, Раковици и Власотинцу. Овим је обуку похађало 150 будућих 
едукатора, а организатори ових семинара били су Црвени крст Војводине и 
организације Црвеног крста у градовима и општинама. Подршком Швајцарског Црвеног 
крста, три обуке у одмаралишту Црвеног крста на Митровом Пољу, организовао 
Црвени крст Србије за 90 будућих едукатора из Организација Црвеног крста  Београд, 
Аранђеловац, Деспотовац, Врњачка Бања, Трстеник, Прокупље, Свилајнац, Соко 
Бања, а у сарадњи са Црвеним крстом Косова и Метохије за учеснике из Организација 
Црвеног крста   Исток, Србица, Липљан, Косово Поље, Пећ, Гњилане, Зубин Поток, 
Лепосавић, Косовска Каменица, Косовска Витина, Звечан,  Косовска Митровица, Клина, 
Вучитрн, Штрпце, Грачаница, Обилић, Ораховац и Ново Брдо. 

  Реализатори су били сертификовани тренери према одабиру Црвеног крста 
Србије, Црвеног крста Војводине и Црвеног крста Косова и Метохије  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 и менторство над едукаторима као делегирана одговорност оцењени 
су до сада као успешан метод задржавања волонтера. 

У периоду од 8. до 11. јула 2016. године,  подршком Међународног комитета 
Црвеног крста, одржана је обука 25 волонтера и професионалаца Црвеног крста који 
ће даље узети учешће у активностима Програма који има за циљ сензибилисање 
професионалаца и студената као будућих професионалаца да препознају све 
угрожености особа на путевима миграција и својим деловањем спрече нежељене 
последице миграција. Обуци су присуствовали представници Организација Црвеног 
крста: Вождовца, Савског венца, Земуна, Лознице, Неготина, Новог Сада, Руме, 
Апатина и Сомбора. Евалуација спроведеног семинара показала је потребу 
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наглашавања угрожености миграната од трговине људима, а у циљу побољшања 
положаја жртава и бољег идентификовања овог проблема међу мигрантима.  

У сврху информисања представника релевантних институција и доносилаца 
одлука, о опасностима које вребају избеглице и мигранте на свом путу ка жељеној 
дестинацији преведена је на српски језик, публикација „Опасна путовања – угроженост 
на путу миграција“, коју је израдила радна група Платформе сарадње европских 
друштава Црвеног крста по питањима избеглица, тражилаца азила и миграната 
(PERCO) у чијем саставу је представник Црвеног крста Србије.  

У оквиру активности предвиђених Апелом за помоћ мигрантима у Србији, 
Међународне Федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, током 
августа месеца 2016. године, одржане су три обуке за 60 чланова националних 
тимова за деловање у несрећама, за волонтере и професионалце који приликом  
пружања помоћи мигрантима у свом раду могу доћи у контакт са жртвом трговине 
људима.   

Обуке под називом „Контакт са жртвом трговине људима међу мигрантима – 
како препознати и реаговати“ учесницима су приближиле појам трговине људима и 
индикаторе препознавања жртава трговине људима.  

Посебан акценат је стављен на  угроженост нерегуларних миграната од упадања 
у замке трговине људима коришћењем услуга кријумчара на путу до жељене 
дестинације и на улогу професионалаца који треба да допринесу да се спречи и 
предупреди трговина људима. Евалуације спроведених семинара наглашавају потребу 
овакве обуке свих особа ангажованих на пружању помоћи мигрантима, а посебно 
особља Службе тражења и особља ангажованог у свим тимовима за деловање у 
несрећама.    

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 и са Центром за заштиту жртава трговине 
људима.  

Поводом Међународног дана борбе против дечијег рада, 12. јуна 2016. године, у  
сали „Миксер Хауса“ у Београду одржана је трибина за  велики број  учесника, 
заинтересованих да сазнају више о сузбијању и превенцији експлоатације деце. 
Представник Црвеног крста Србије је заједно са представницима Министарства 
унутрашњих послова, Центра за заштиту жртава трговине људима, НВО Астра и НВО 
Атина презентовао начин деловања Црвеног крста у Србији методом већ доказане 
вршњачке едукације, што је изазвало интересовање присутних и представника медија. 

И током овог лета, вршњачи 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.  

Светски дан борбе против трговине људима обележен је у Србији трећи  пут 30. 
јула ове године, након што је установљен новембра 2013. године у оквиру резолуције: 
"Побољшање координације напора против трговине људима", усвојене на 68. заседању 
Генералне скупштине Уједињених нација, а у контексту подизања свести о ситуацији у 
којој се налазе жртве трговине људима и у циљу промоције њихових права 
(A/C.3/68/L.17/Rev.1.).  
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Организације Црвеног крста широм Србије су према инструкцијама Црвеног 
крста Србије  организовале активности превенције трговине људима по којима су већ 
познатe и које сматрају најадекватнијим. Омладинци, волонтери Црвеног крста, су се 
овом приликом приближавали својим вршњацима на местима где се они у највећем 
броју окупљају током лета - на излетиштима, купалиштима, базенема, трговима, 
главним улицама или тржним центрима - преносећи  им превентивне поруке. 
Манифестацију организовану у Панчеву посетио је министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Александар Вулин, и изразио велико задовољство радом 
Црвеног крста на превенцији трговине људима путем вршњачке едукације.  

Обележавање Европског дана борбе против трговине људима - 18. октобра 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. У овом периоду 96 
Организација Црвеног крста у градовима и општинама је информацију о опасности од 
трговине људима и мерама превенције и заштите пренела до преко 25.000 појединаца.  
Акценат овогодишње манифестације био је подизање свести јавности о тешкој 
ситуацији у којој се налазе мигранти на свом путу од земаља порекла до намераваних 
дестинација.   

Уз наглашавање ризика од трговине људима везано за мигранте, велики број 
активности био је усмерен на упознавање младих у Србији о ризицима путовања и 
потребним предузимањем адекватних мера опреза. У циљу  подизања свести младих о 
проблему трговине људима, а посебно студената професија које у свом будућем раду 
могу доћи у контакт са мигрантима и жртвама трговине људима, о важности њихове 
будуће професионалне улоге, Црвени крст Србије је успоставио сарадњу са 
Медицинским факултетом и Факултетом политичких наука и за студенте ових 
факултета, током октобра, организовао низ информативних радионица и трибина. 
Спектар спроведених активности у градовима и општинама широм Србије, од 
информативних радионице за потенцијалне жртве трговине људима, поделе 
едукативног материјала преко организованих представа и перформанса на јавним 
местима до ширења релевантних информација наступом у медијима, привукао је 
велику пажњу свих релевантних партнера. Уз велики допринос који су својим учешћем 
у организованим активностима дали представници Министарства унутрашљих 
послава, Центара за социјални рад, Установа културе, приватне компаније су  
подржале Црвени крст најчешће уступајући своје излоге за промотивне активности.  

У акцији су учествовале и локалне НВО које раде на сузбијању трговине 
људима. И ове године остварена је одлична сарадња са медијима који прате рад 
Црвеног крста. Извештаји о спроведеним активностима у обележавању Европског дана 
за борбу против трговине људима презентовани су од стране великог броја локалних 
медија. 

Група за развој пројекта која окупља посвећене волонтере, а која има за циљ 
поспешивање унутрашње организације пројектних активности, размену релевантних 
извештаја, повећање организационог капацитета за реализовање стандардних 
активности и  развој 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 проблем 
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миграција, прате детаљне инструкције волонтерима како би се обезбедио стандард и 
достигнути ниво спровођења активности.  

Комисија за борбу против трговине људима је током извештајног периода 
одржала три седнице разматрајући актуелна питања обухвата Програмом нових 
циљних група и мотивације и задржавањна волонтера посвећених спровођењу 
активности Програма. 

Програм би требало посматрати и у оквиру Мреже европских друштава  Црвеног 
крста и Црвеног полумесеца која се бави одговором на проблем трговине људима и 
мреже PERCO (Платформа сарадње европских друштава Црвеног крста по питањима 
избеглица, тражилаца азила и миграната). Црвени крст Србије је заузео активну улогу 
у осигуравању размене искустава и експертизе међу европским друштвима Црвеног 
крста и осталим међународним партнерима.  

Тренери Црвеног крста Србије путем специјализованих семинара, али и током 
реализације омладинских летњих кампова, своја знања преносили су вршњацима из 
Босне и Херцеговине, Хрватске, Горње Аустрије, Македоније и Црне Горе и 
учесницима међународног кампа Атлантис, који је ове године реализован у Хрватској. 
Тема трговина људима била је део агенди летњих кампова  којима су едукатори 
Црвеног крста Србије присуствовали у својству предавача.  

Црвени крст Србије је реализовао међународну обуку за тренере у превенцији и 
одговору на изазове трговине људима у Београду од 23. до 28. септембра за младе из 
националних друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца Медитерана, а на 
иницијативу Центра за сарадњу у Медитерану. Преко 50 учесника из Италије, Шпаније, 
Португалије, Француске, Турске, Туниса, Палестине, Египта, Црне Горе, Хрватске, 
Босне и Херцеговине, Албаније и Србије је имало прилику да унапреди своја знања о 
трговини људима и да развије кључне вештине за вођење радионица међу вршњацима 
према развијеној и признатој методологији Црвеног крста Србије.  

Овај догађај је резултат  напора предузетих од стране националних друштава 
током 12. Медитеранске конференције друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца 
 као  и састанка младих одржаног у Републици Сан Марино у мају 2015. године.  
Велики допринос разумевању теме и потребе свеобухватног одговора на изазов 
трговине људима дали су наши партнери представљајући мисију и активности својих 
организација и институција. Учесници су имали прилику да чују представнике 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Центра за заштиту жртава 
трговине људима, Центра за сарадњу у Медитерану, Шпанског црвеног крста,  
Међународне Федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, 
Међународног комитета Црвеног крста Европске мреже Црвеног крста у борби против 
трговине људима, UNHCR-a, IOM-a и невладине организације Атине, који су се сви 
позитивно и веома афирмативно изразили о раду Црвеног крста Србије у овој области.  

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 медијским 
извештајима и новим иницијативама за сарадњу, а поготово интензивирањем 
континуираних превентивних активности које Црвени крст реализује за децу и младе у 
школама. 

У организацији Црвеног крста Србије у оквиру активности Програма борбе 
против трговине људима одржан је 21 скуп који су окупили 318 волонтера и 50 
професионално запослених лица у Црвеном крсту. 
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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 2016. годину у области ширења знања о 
међународном хуманитарном праву и Основним принципима Међународног покрета 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца реализоване су следеће активности: 
 
Опште активности у вези са ширењем знања о МХП-у и Основним принципима 

Организације Црвеног крста у градовима и општинама су у току 2016. године 
предавањима у области дифузије обухватили преко 60.000 представника различитих 
циљних група, међу којима су запослени у организацијама Црвеног ккрста, волонтери 
Црвеног крста, ученици у средњим и основним школама, студенти, представници 
локалних власти, представници војске и полиције, итд. Преко 40 организација Црвеног 
крста је организовало 90 посебних активности посвећених промоцији међународног 
хуманитарног права, као што су специјализовани семинари, округли столови и јавне 
манифестације. Преко 2.000 волонтера допринели су рализацији ових активности са 
18.30 часова волонтерског ангажовања.  

Представник Црвеног крста Србије, учествовао је на састанцима групе за правну 
подршку Европских националних друштава,  у Риму, од 29. фебруара до 1. марта 2016. 
године и у Женеви, 11. септембра 2016. када је посебно представљен и пројекат  
„Основни принципи Црвеног крста у акцији“ који је Црвени крст Србије уз подршку 
Амбасаде Швајцарске организовао током 2015. године. Такође, Црвени крст Србије је 
учествовао на састанку правних саветника, одржаном у Женеви 12 - 14. октобра 2016.  

Организована је радионица „Безбенији приступ“, која је допринела сагледавању 
тренутног стања и начина за унапређење капацитета Црвеног крста, неопходних за 
спровођење мисије и задатака наше организације на свим нивоима организовања. На 
радионици је учествовало 20 представника организација Црвеног крста, МКЦК, као и 
представница Црвеног крста Бугарске у својству посматрача.  

Обележавање Међународног дана Црвеног крста и Црвеног полумесеца Црвени 
крст Србије је реализовао прихвативши сугестије и спроводећи активности које су 
предложене на нивоу Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, али 
је овој манифестацији дао и свој печат. Свих 190 националних друштава Црвеног крста 
и Црвеног полумесеца у свету обележили су овај дан под јединственим слоганом: 
„Свуда за свакога“. Са жељом да широкој јавности на што бољи начин приближи 
програме које Црвени крст Србије спроводи у корист грађана, Седиште Црвеног крста 
Србије организовало је бројне активности.  

У Председништву Републике Србије 6. маја 2016. године у 12 часова примљена 
је делегација Црвеног крста. Делегацију Црвеног крста примила је опуномоћени 
изасланик председника Републике Србије госпођа Јасмина Марић Митровић. Црвени 
крст су представљали проф. др Драган Радовановић, председник Црвеног крста 
Србије, Весна Миленовић, генерални секретар Црвеног крста Србије и Јелена 
Стијачић, шеф Регионалне делегације Међународног комитета Црвеног крста са 
седиштем у Београду. Највиши представници Црвеног крста Србије информисали су 
госпођу Марић Митровић о актуелним хуманитарним програмима које реализује наше 



 100 

национално друштво. Изасланица председника је изразила интересовање за актуелне 
активности Црвеног крста у Србији и пружила подршку у раду волонтерима и 
професионалцима Црвеног крста Србије у остварењу задатака из мисије Црвеног 
крста.  

Старији волонтери литерарне секције Црвеног крста Савског венца су се у 
великом броју одазвали на конкурс Црвеног крста Србије “Свуда за свакога“ и кроз 
кратке литерарне радове показали своју хуманост и искуство стечено дугогодишњим 
волонтерским радом у различитим програмима Црвеног крста.    

Централно обележавање Светског дана Црвеног крста “Свуда за свакога” 
одржано је на Тргу Републике 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 наше национално друштво 
реализује како би одговорило на актуелне проблеме у друштву и помогло 
најугроженијим категоријама становништва.  

Партнери, сарадници, представници државних институција и дипломатско-
конзуларних представништва позвани су да присуствују овом догађају и упознају 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. Црвени крст 
Београда је организовао 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 Ивањице,  
презентован је Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих 
група у образовни систем.  

На пункту број 3 заинтересованима су дељени лифлети и пружане информације 
у вези са активностима и мандатом Службе тражења. 

Пункт број 4. био је посвећен промоцији Здравих стилова живота и програма 
Бриге о старијима, а лифлете и информације заједно су су делили старији и млади 
волонтери Црвеног крста Савски венац. Овим програмима је приказано да је 
здравствена превенција заснована на принципу  целоживотног циклуса.  

Кроз едукативне активности на пункту број 5 промовисане су хумане вредности и 
мере заштите од трговине људима.  Атрактивним и занимљивим играма, које су 
организовали волонтери Црвеног крста Вождовац 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.  

Пункт број 6. био је посвећен промоцији добровољног давалаштва крви. Млади 
волонтери Црвеног крста Звездара спровели су анкету међу грађанима о нивоу знања 
о добровољном давалаштву крви, а ученици Основне школе Душан Вукасовић Диоген 
из Сурчина инспирисали су и мотивисали грађане да дају крв, својим цртежима на 
тему: Крв живот значи.  

На пункту број 7. заинтересовани грађани су могли да добију информације о 
активностима Црвеног крста Србије током ванредних ситуација које су се дешавале на 
нашим просторима и упознају се са капацитетима Црвеног крста Србије за деловање у 
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случајевима несрећа и ванредних ситуација. Црвени крст Србије је представио и 
основне кораке које чланови породице треба да предузму у циљу ублажавања 
последица несрећа: грађани су имали прилику да провере своје вештине за хитно 
евакуисање из свога дома, и да од мноштва намирница и предмета које имају у кући 
одаберу оне које су им најпотребнији у случају евакуације. Црвени крст Србије, као 
Национални грански спортски савез за спасилаштво на води, у оквиру ове 
манифестације информисао је грађане  како да се понашају на купалиштима и како у 
тренутку незгоде могу да помогну себи и другима.    

На пункту број 8. најмлађи волонтери Црвеног крста Вождовац демонстрирали су 
своје вештине прве помоћи, док су уз помоћ волонтера Црвеног крста Стари Град 
стечена знања у првој помоћи показали чланови Удружења за помоћ особама са 
сметњама у развоју “Живимо заједно“. Како би се ова традиционална активност 
Црвеног крста на што бољи и уверљивији начин приближила грађанима, свој допринос 
су дали “шминкери“  и симуланти Црвеног крста Стари град чинећи да ране, стања и 
обољења делују реално. Пролазници су на овом пункту могли да се упознају са 
материјалом за обуку у области прве помоћи, садржајем кутије за прву помоћ за 
возила, садржајем зидне апотеке за фирме, приручног комплета за прву помоћ за пут, 
као и да сами испробају неке од техника прве помоћи. 
 Пролазницима на Тргу Републике дељени су материјали који су саставни део 
промотивних активности Црвеног крста у посебним програмима.  
 Обележавање ове манифестације праћено је и припремом постера и мајица са 
мотивима који су коришћени широм света. Употребљено је идејно решење предложено 
од стране Међународног комитета Црвеног крста и Међународне федереације 
друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Поред тога што су коришћени на 
обележавању централне манифестације, постери су у електронској и штампаној форми 
достављени и свим организацијам Црвеног крста на територији Србије.  

Сарадници и волонтери су својим телима формирали Црвени крст и тиме 
послали поздрав волонтерима и члановима Црвеног крста и Црвеног полумесеца 
широм света. Поред волонтера који су већ поменути, ово је учињено захваљујући 
ангажовању организација Црвеног крста Палилула, Звездара, Раковица, Нови Београд, 
Земун, Сурчин и Младеновац. 

Манифестацији су присуствовали и волонтери Италијанског Црвеног крста који 
су у оквиру посете нашем националном друштву размењивали искуства са 
сарадницима и волонтерима Црвеног крста Србије, првенствено у области мотивације 
добровољних давалаца крви и прве помоћи.   

У реализацији ове активности учествовало је око 250 волонтера и 
професионалаца из организација Црвеног крста са територије Београда, чланови 
националних тимова за деловање у несрећама и седишта Црвеног крста Србије. 
Посебан допринос и печат манифестацији дали су волонтери и сарадници 
организација Црвеног крста из Краљева, Ивањице и Кањиже. 

Манифестацију су пропратили представници државних органа Републике Србије, 
Војске Србије, Министарства здравља, амбасада и дипломатских представништава, 
Међународног комитета Црвеног крста, као и други гости.  

Логистичу подршку овој активности пружили су чланови националних тимова за 
деловање у несрећама.  

Овогодишња манифестација је била изузетно добро медијски пропраћена. 
Организације Црвеног крста у градовима и општинама су својим активностима 

дифузије обухватиле преко 40.000, првенствено ученика и студената, али и припадника 
других циљних група.  
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Посебне активности у програму Дифузије 
Сарадња са Министарством одбране и Војском Србије 

У оквиру редовне сарадње са Генералштабом Војске Србије Црвени крст Србије 
учествовао је у припреми, планирању, реализацији и контроли три војне вежбе у 
сарадњи са Центром за обуку путем симулација Генералштаба Војске Србије. Поред 
представника Седишта Црвеног крста Србије у команди вежбе, као особље које се 
обучава, учествовали су представници Црвеног крста Београда и секретари 
организација Црвеног крста са територије Београда. Вежбе су реализоване од 11. до 
15. априла 2016. године; од 27. јуна до 1. јула 2016. године и  од 3. до 7. октобра 2016. 
године. Реализацији ових вежби претходили су бројни састанци и консултације са 
припадницима Војске Србије.  У оквиру вежби, Црвени крст Србије је имао прилику да 
одржи презентацију о Међународном покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као 
и да са аспекта хуманитарног права коментарише догађаје који су предвиђени 
сценаријом вежбе.   

Црвени крст Србије је наставио традационалну сарадњу са Одељењем за 
цивилно-војну сарадњу Војске Србије у смислу планирања заједничких семинара и 
других видова обука. У оквиру сарадње са Восјком Србије, Црвени крст је учествовао у 
својству предавача на Курсу за родну равноправност који је одржан у марту 2016. 
 
Сарадња са високошколским институцијама 

Сарадња са универзитетима и високошколским установама одвија се путем 
учешћа у активностима које ове институције организују, 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. Такође, редовно 
су рађене консултације са студентима чија је област интересовања међународно 
хуманитарно право, хуманитанре организације и слично.  

Црвени крст Србије је 8. и 9. децембра 2016. године, организовао семинар / 
радионицу о међународном хуманитарном праву са циљем да подстакне  
интересовање студената за ову област, као и допринесе бољем разумевању и 
прихватању ове гране права.  Око 30 студената Правног факултета Универзитета у 
Новом Саду, Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Правног факултета 
Универзитета у Београду, Војне академије, Правног факултета за привреду и 
правосуђе у Новом Саду, Факултета за пословне студије и право, Факултета 
безбедности, Правног факултета Универзитета у Нишу као и Факултета политичких 
наука Универзитета у Београду  ближе су се упознали са активностима Црвеног крста 
Србије, Међународног комитета Црвеног крста, размени идеје и искуства са 
стручњацима у области међународног хуманитарног права, официрима Генералштаба 
Војске Србије, представницима Међународног комитета Црвеног крста.  

Како би “искусили” примену овог права у пракси, студенти су добили задатке да 
играју различите улоге, оквалификују замишљене оружане сукобе између замишљених 
страна и држава које учествују у сукобима, као и да у својству стручњака одлучују 
правилима МХП која се примењују у сваком појединачном случају, ослањајући се на 
своје познавање теорије и праксе. Процењивали су које је циљеве дозвољено, а које 
забрањено гађати у оружаном сукобу, али искусили колико је тешко преговарати И 
заступати хуманитарне идеје у ситуацијама оружаних сукоба и екстремног насиља.  
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  У оквиру ове радионице, 9. децембра 2016. године одржана је трибина под 
називом „Међународно хуманитарно право - Савремени изазови“. Студенти су  активно 
учествовали, постављали питања и размењивали идеје и ставове  са уводничарима. 

Трибину је отворио Проф. др Драган Радовановић, председник Црвеног крста 
Србије.  

Панелисти су били: 
Амбасадор мр Бранимир Филиповић, Помоћник министра – Сектор за 

безбедносну политику у Министарству спољних послова Републике Србије,  који је 
говорио о безбедносној политици, питањима разоружања, непролиферације и 
контроле наоружања;  

Амбасадор Славољуб Царић, Начелник Одељења за међународно правне 
послове у Министарству спољних послова Републике Србије, који је студенте упознао 
са применом међународног хуманитарног права,  

Проф. др Весна Кнежевић Предић, са Факултета политичких наука, упознала је 
студенте са изазовима са којима је хуманитарно право данас суочено и који су начини 
одговора на дате изазове; 

Др Жељко Лежаја представио је студентима однос нових технологија и 
аутономних система наоружања, а  

Доцент др Милош Хрњаз са Факултета политичких наука изложио је проблем 
потенцијалне употребе нуклеарног наоружања и правну регулативу.  

Цео догађај је организован уз подршку Међународног комитета Црвеног крста – 
регионалне делегације у Београду. Помоћ у реализацији, дао је и Фински Црвени крст, 
који је уступио студије случаја које су студенти анализирали. 

 
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 15. септембра 2016. године, а која се бавила хуманитарним аспектима 
примене Уговора о трговини оружјем.  

Велика пажња, посвећена је употреби Знака Црвеног крста унутар националног 
друштва. Активности су обухватиле анализу постојећих докумената и регулатива, 
предлоге за њихово унапређење, као и израду нацрта стандарда за визуелни 
идентитет. Подршка у овој области обезбеђена је и од стране МКЦК путем финансијске 
подршке и учешћа представника Црвеног крста Србије на Регионалној радионици о 
употреби и заштити знака Црвеног крста која је одржана у октобру 2016. у Сарајеву.  

Комисија за међународно хуманитарно право редовно је пратила активности у 
области дифузије.  

Представник Црвеног крста Србије је заједно са представником Министарства 
спољних послова Републике Србије, учествовала је на Универзалном састанку 
Националних комисија/комитета и других тела која прате примену међународог 
хуманитарног права. У току овог скупа, а у оквиру посебног панела, који је био 
посвећен доприносу националних друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца раду 
Националних комитета/комисија за МХП, Амбасадор др Царић је, у својству панелисте,  
истакао рад Националне Комисије за МХП која је у протеклих 5 година функционисала 
под окриљем Министарства спољних послова Репутлике Србије. 

 У свом излагању се посебно осврнуо на иницијативу Црвеног крста Србије за 
оснивање Комисије, улогу у раду Комисије у виду покретања одређених тема као што 
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су: хуманитарни аспекти упоребе нуклеарног наоружања, пројекат “Здравствена нега у 
опасности”, хуманитарна помоћ Црвеног крста као део одговора на мигрантску кризу. 
Посебну пажњу је поклонио бројним активностима на ширењу знања о хуманитарном 
праву које Црвени крст Србије редовно спроводи, испуњавајући своју помоћну улогу 
надлежним властима у хуманитарној области, а које су усаглашене са  препорукама 
Националне комисије за међународно хуманитарно право.  
 
ПРОЈЕКАТ ’’ ИСТРАЖИВАЊЕ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА’’ 
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6., члан 9. став 2., члан 13. и члан 
14. Закона и III и IV 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 
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 24 организације Црвеног крста у градовима и општинама су реализовале 
активности Истраживања хуманитарног права са 2.790 младих волонтера и ученика 
средњих школа. Активности пројекта Истраживање хуманитарног права у периоду од 
1. јануара до 31. децембра 2016. године могу се анализирати кроз следеће 
компиненте:  

 
 Имплементација ИХП програма од 30 часова у организацијама Црвеног крста у 

градовима и општинама 
Организације Црвеног крста су током 2016. године реализовале активности са 

младима кроз континуиране едукације у организацијама Црвеног крста у градовима и 
општинама кроз 30-часовни програм Истраживање хуманитарног права. Пет 
организација Црвеног крста су реализовале активности на којима је присуствовало 
1.041 младих волонтера Црвеног крста и ученика средњих школа.  

 
Табела 1. приказује број младих који су похађали 30-часовни програм ИХП у 

организацијама Црвеног крста у градовима и општинама 
   

 Организација Црвеног крста Број младих  

1. Владимирци  730 

2. Неготин  162 

3. Прешево  68 

4. Прокупље 53 

5. Чачак  28 

Укупно:      1.041 
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 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 
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.  
 Анализирајући годишње извештаје организација Црвеног крста у градовима и 
општинама укупно 19 организација су реализовале радионице мини ИХП са 1.749 
младих волонтера и ученика средњих школа.  
 

Табела 2. приказује број младих који су похађали Мини ИХП програм од 5-часова у 
организацијама Црвеног крста у градовима и општинама 
   

 Организација Црвеног крста Број младих  

1. Бајина Башта  122 

2. Ћуприја  20 

3. Косовска Каменица  87 

4. Шабац  20 

5. Трговиште  18 

6. Бачка Паланка  15 

7. Владимирци  627 

8. Пожаревац  70 

9. Нови Пазар  321 

10. Ивањица  9 

11. Бољевац  55 

12. Прешево  100 

13. Љиг 42 

14. Краљево  74 

15. Параћин  23 

16. Топола  50 

17. Алексинац  10 

18. Сомбор  26 

19. Чачак  60 

Укупно:      1.749 

 
 Акредитација програма Истраживање хуманитарног права за школску 

2016./2017. и 2017./2018. годину. Током маја 2016. године Црвени крст Србије је 
по шести пут акредитовао семинар Истраживање хуманитарног права за 
стручно усавршавање наставника, васпитача, стручних сарадника и директора 
за школску 2016./2017. и 2017./2018. годину. 

  
Одржан је један састанак Комисије за МХП и разматране су следеће теме:   
 Информација о Статутарним састанцима Међународног покрета Црвеног крста и 

Црвеног полумесеца, одржаним у децембру 2015. године у Женеви, 
 Информација о изради Смерница за визуелни идентитет Црвеног крста Србије, 
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 Ревизија правилника о употреби знака Црвеног крста у Црвеном крсту Србије, 
 Информација о активностима Црвеног крста Србије са мигрантима. 

 
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 сарадњуНД у највећој мери остварују непосредно, кроз различите 
форме и садржаје.  

Највиши органи Црвеног крста Србије ову активностсу уредили Статутом 
Црвеног крста Србије као и Упутством о остваривању међународне сарадње у 
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. 

Црвени крст Србије је у 2016. години обележио 140. годишњицу настанка и рада. 
Активности у овој области током 2016. године вођене су у складу са изузетно 

повећаним хуманитарним потребама насталим приливом миграната из Азије и Африке 
од јуна 2015. године, реализацијом редовних активности међународне сарадње 
Црвеног крста Србије као и реализацијом редовних активности комуникације и 
сарадње са националним друштвима, Међународном федерацијом друштава Црвеног 
крста и Црвеног полумесеца (даље: МФЦК), Међународним комитетом Црвеног крста 
(даље: МКЦК) као и другим међународним хуманитарним организацијама. 

 
Међународна сарадња  

 Представници Црвеног крста Србије посетили су у јануару 2016. године 
Македонски Црвени крст. Циљ посете је био да се сагледа организација рада 
Македонског Црвеног крста у прихватно транзитним центрима за мигранте. Стога 
су посећени центри у Ђевђелији и Табановцима а одржани су и разговори у 
седишту Македонског Црвеног крста. Ова посета била је и део припрема за 
дистрибуцију топлих напитака – чајеви и супе на дистрибутивним тачкама у 
Републици Србији уз подршку ECHOa - EU Humanitarian Aid and Civil 
Protection/Организација за хуманитарну помоћ и цивилну заштиту Европске уније 
(даље: ЕСНО). 
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 У јануару и фебруару одржано је више састанака са Samy Cecchinом, 
оперативни сарадник ECHO Београд, ради договора око припреме и 
дистрибуције чајева и супа о чему је постигнут договор и почетком марта 2016. 
године приступило се реализацији. 

 Представници Финског Црвеног крста – Niklas Saxen и Ari Mantyvaara у јануару су 
посетили Црвени крст Србије. Том приликом упознали су се са активностима 
организација Црвеног крста у Шиду, Београду и Димитровграду. Циљ посете је 
било упознавање са активностима Црвеног крста у односу на мигранте. Такође, 
обзиром на припрему рада на дистрибуцији топлих напитака – чај и супе, као и 
потреби да се организације Црвеног крста у Републици Србији у којима су 
оформљени Прихватно транзитни центри за мигранте ојачају одговарајућом 
опремом, сагледаване су и те потребе.   

 Током јануара Beatrice Weber, представница Швајцарског Црвеног крста, 
посетила је активности Црвеног крста Србије у Прешеву, Београду и Шиду 
обзиром да је у току била реализација пројекта подршке од стране Швајцарског 
Црвеног крста у обезбеђењу артикала хуманитарне помоћи за мигранте у 
вредности од 82.000 CHF. Истовремено, у току су били договори Црвеног крста 
Србије и Швајцарског Црвеног крста око наредног пројекта са истом наменом. 
Овај пројекат је касније и договорен и потписан а његова вредност је 230.850 
CHF. 

 Црвени крст Србије је 6. фебруара 2016. године обележио 140 година настанка и 
рада. Том приликом, присњутнима се обратио проф. др Драган Радовановић, 
Председник Црвеног крста Србије а овом догађају је представљајући МФЦК -  
Европска канцеларија у Будимпешти (ЕК МФЦК), био присутан и обратио се и 
Simon Missiri, в.д. шеф Канцеларије. Такође, обратила се и Јелена Стијачић, 
шеф Регионалне делегације МКЦК. Догађају су присуствовали високи 
дипломатско конзуларни представници страних држава у Београду.  

 Приликом посете Републици Србији у  јaнуaру Christos Stylianides, Комесaр зa 
хумaнитaрну помоћ и упрaвљaње кризaмa Европске уније, посетио је Прихватно 
транзитни центар за мигранте у Шиду где се састао и са представницима 
Црвеног крста Србије. 

 Michael Saint Lot, директор канцеларије UNICEFaза Србију,9. Марта,одмах по 
поплавама које су погодиле Републику Србију, посетио је Црвени крст Србије и 
на основу изражених потреба у хигијенским породичним пакетима ова 
организација је обезбедила хуманитарну помоћ. 

 17. марта у посети Црвеном крсту Србије били су представници Румунског и 
Шведског Црвеног крста. Циљ посете било је сагледавање начина на који 
Црвени крст Србије организује и реализује рад на терену у односу на мигрантску 
ситуацију. 

 Представници ЕК МФЦК више пута су боравили у Републици Србији на радно 
оперативним састанцима са Црвеним крстом Србије у вези хуманитарних 
активности са мигрантима. Током састанака разматрано је унапређење садржаја 
и дистрибуције хуманитарне помоћи, трајање Апела за хитну помоћ као и начин 
ефикасног коришћења фондова Апела за унапређење система комуникација у 
националном друштву.  

 Обележен је 8. мај – Светски дан Црвеног крста и Црвеног полумесеца под 
слоганом: „Свуда за свакога“. Тим поводом гђа Јасмина Марић Митровић, 
опуномоћени изасланик Председника Републике господина Томислава 
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Николића, Председника Републике Србије услед његове службене одсутности, 
примила 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 
разговарала о активностима Црвеног крста у Републици Србији. 

 У мају је МКЦК, подстакнут бројним људским жртвама међу пацијентима, 
лекарима и медицинском особљу у бомбардовању болнице у Сирији, покренуо 
иницијативу за доношење резолуције Савета безбедности Уједињених нација О 
заштити пацијената и здравствених радника у случајевима оружаних дејстава. 
МКЦК је позвао сва национална друштва да се придруже овој иницијативи и 
Црвени крст Србије се изјаснио у прилог те иницијативе као једино национално 
друштво из региона Југоисточне Европе.  

 Црвени крст Србије је у мају, на позив Делегације Европске уније у Београду, 
учествовао на састанку саJohanesом Hanом, комесаром за суседску политику и 
преговоре о проширењу Европске уније током његовог боравка у Београду. Тема 
састанка биле су активности на на обезбеђењу хуманитарних потреба миграната 
после званичног затварања „Западно балканске руте“ у марту. 

 14. маја у Београду, Црква Исуса Христа светаца последњих дана („мормони“), 
дугогодишњи донатор хуманитарних активности Црвеног крста Србије, доделила 
је нашем националном друштву високо признање поводом 23 године сарадње 
истичући рад Црвеног крста Србије на подржавању хуманитарних вредности, 
одговору на катастрофе, олакшавању и охрабривању у случајевима несрећа као 
и на пружање здравствене бриге и развој заједнице, укључујући и актуелни 
изазов на збрињавању миграната који пролазе кроз Србију. 

 У јуну је Mauro Arrigoni, члан Скупштине МКЦК (Скупштина има 16 до 25 
чланова) посетио Црвени крст Србије. Циљ посете је било упознавање са 
програмским активностима Црвеног крста Србије у раду са мигрантима, посебно 
оним које реализује Црвени крст Србије а подржава МКЦК – Служба тражења, 
обнова породичних веза и др. Тим поводом Mauro Arrigoniје у пратњи Јелене 
Стијачић, шефа Регионалне канцеларије МКЦК у Београду, посетио Прихватно 
транзитни центар у Прешеву. Током као и на завршетку посете изразио је 
похвале за успешан рад Црвеног крста Србије у овој области. 

 У јуну је обновљен Споразум о сарадњи Црвеног крста Србије и Музеја 
Међународног Црвеног крста и Црвеног полумесеца у Женеви за наредни 
десетогодишњи период. Овим Споразумом Црвени крст Србије се обавезао да у 
Музеј доставља своја издања а Музеј да та издања чува и ставља на 
располагање свима којима она могу допринети информисању о раду нашег 
националног друштва или унапређењу њиховог рада. 

 Од 30. јуна до 2. јула у Љубљани, Словенија, одржан је FACE 2016 (First Aid 
Convention Europe - Европска конвенција у пружању прве помоћи). Екипа 
Палилуле, прошлогодишњи победник Државног првенства у првој помоћи, 
убедљиво је освојила прво место у конкуренцији 20 националних тимова. 

 1. јула проф. др Драган Радовановић, Председник, са сарадницима 
присуствовао је у Љубљани, Словенија, обележавању 150 година од почетка 
хуманитарних активности на територији данашње Словеније. 

 У јулу је Црвени крст Србије посетио Klaus JurgenHedrich, члан Управног одбора 
немачке хуманитарне организације HELP, од почетка мигрантске ситуације 
стабилном партнеру и донатору хуманитарних активности Црвеног крста Србије. 
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Господин Hedrich је пре ангажовања у организацији HELP био дуги низ година 
члан националног парламента Немачке. 

 14. јула у Београду одржан је, на иницијативу Мађарског Црвеног крста, 
оперативни састанак генералних секретара националних друштава са 
сарадницима поводом актулне ситуације настале миграцијама прошле иу току 
ове године. 

 После поплава које су у ноћи 6. на 7. август погодиле Скопље, Македонија, 
наневши велике људске жртве и материјалну штету, Црвени крст Србије 
организовао је акцију прикупљања новчане помоћи путем SMS порука за 
угрожено становништво. У две транше Македонском Црвеном крсту пренето је 
укупно 8.015 евра које су донирали грађани и компаније 

 9. септембра у Београду, у просторијама Црвеног крста Србије, на иницијативу 
Амбасаде САД комеморативно је обележена годишњица терористичког напада у 
Њујорку акцијом добровољног давања крви. Том приликом Црвени крст Србије 
посетио је и Њ.Е. Kyle Randolph Scott, Амбасадор САД у Београду. Поред њега у 
овој хуманитарној акцији учествовао је и већи број дипломатско конзуларних 
представника држава који се налазе у Београду. 

 13. септембра одржан је на иницијативу Амбасаде Велике Британије састанак са 
Endrew Duranteom, саветником за пројектни рад у области миграција у 
Министарству спољних послова Велике Британије за питања миграција. Тема 
разговора су биле хуманитарне активности Црвеног крста Србије у вези 
миграција и евентуална могућа подршка коју би Влада Велике Британије могла 
да пружи Црвеном крсту Србије у том смислу. 

 21. септембра у Москви је одржана међународна конференција „Мигрантска 
криза: међународна сарадња и националне стратегије“. Организатори 
Конференције били су Руска председничка академија националне економије и 
јавне администрације и Руски савет за међународна питања. На позив МФЦК 
Весна Миленовић, Генерални секретар, представљала је МП ЦК/ЦП, а кроз 
искуства Црвеног крста Србије у одговору на мигрантску ситуацију, илустровала 
како то МП ЦК/ЦП реагује и помаже примењујући Основне принципе. 

 22. септембра у Москви, у седишту Руског Црвеног крста, потписан је Споразум о 
сарадњи два национална друштва. Ово је први такав споразум који су потписала 
два национална друштва у дугој историји постојања (Црвени крст Србије је ове 
године обележио 140, а Руски Црвени крст следеће године обележава 150 
година постојања). Том приликом потписивању споразуме присуствовао је и 
Ранко Павловић, заменик и изасланик Амбасадора Републике Србије у Москви.  

 27. и 28. септембра у посети Црвеном крсту Србије била је Severine Chappaz, 
висока представница МКЦК која руководи реализацијом програма у Европи и 
Централној Азији. Повод за посету је била мигрантска ситуација али и остали 
програми у којима сарађујемо. 

 8. октобра др Милутин Михајловић, подпредседник Црвеног крста Србије 
учествовао је на 8. сусрету добровољних давалаца крви који је организовао 
Црвени крст Републике Српске. 

 13. октобра одржан је састанак са Brunoм Rotivalом, шефом канцеларије ECHOа 
за Западни Балкан. Тема је била подршка ове организације раду Црвеног крста 
Србије до краја ове и током следеће године на пружању хуманитарне помоћи 
мигрантима. 
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 14. октобра проф. др Драган Радовановић, Председник, присуствовао је у 
Будимпешти, Мађарска, обележавању 135 година од оснивања Мађарског 
Црвеног крста. 

 21. до 23. октобра у Београду је одржан тренинг из области „Безбедног приступа“ 
који је за чланове националног друштва организовао МКЦК. 

 26. до 28. октобра Црвени крст Србије посетилису Leonardo Carmenati, Louise 
Daintrey, Matteo Ciarliи Горан Бољановић, сви МФЦК, ради сагледавања укупних 
активности националног друштва а посебно у области миграција до краја 2016. и 
током 2017. године. 

 23. новембра у UNICEFu је одржан састанак на иницијативу Michel Saint Lota, 
директора канцеларије за Србију, на којем је договорена донација и испорука 
артикала  за пружање хитне помоћи становништву Републике Србије у случају 
елементарних непогода у вредности од 91.525 USD – ћебад, резервоари за воду, 
канистери за воду/породични, генератор, сетови за подршку деци, што је и 
реализовано у смислу испоруке у магацин Црвеног крста Србије. 

 28. новембра је на предлог канцеларије компаније Canon за Србију одржан 
састанак поводом предлога пројекта којим би се прикупила средства за подршку 
програмима подршке социјално угроженом становништву. Део ове сарадње је 
новчана донација у износу од 5.000 evra која ће бити употребљена за одмор и 
опоравак деце корисника програма народних кухиња у Дечјем одмаралишту у 
Баошићима. 

 20. до 22. децембра национално друштво посетила је Mechthild Richert, сарадник 
за Европу у седишту Немачког Црвеног крста ради сагледавања активности са 
мигрантима - пројекта који подржава Немачки Црвени крст вредног преко 
200.000 evra Приликом посете сагледане су и остале хуманитарне активности 
Црвеног крста Србије. 

 23. децембра на Палама, Република Српска/Босна и Херцеговина, одржана је 7. 
редовна седница седмог сазива Скупштине Црвеног крста Републике Српске на 
којој је учествовао проф. др Драган Радовановић, Председник Црвеног крста 
Србије. 

 34 волонтер и 67 професионалаца из читаве структуре националног друштва - 
101 представник Црвеног крста Србије учествовао је на 54 међународна скупа из 
свих области рада. Поред теме за скуп као критеријума у опредељењу за 
учешће, Црвени крст Србије је увек имао у виду и обезбеђење трошкова учешћа 
наших представника од стране организатора скупова као једнако значајан 
критеријум. 

Услед бројних оперативних активнсти током године, одржанесу 2 од 4 планиране 
седнице Комисије за међународну сарадњу. Током године, чланови Комисије су 
редовно информисани о активностима у овој области путем електронске поште или 
приликом учешћа на неким од састанака или седница Управног одбора. У чланству 
Комисије дошло је током 2016. године до промена.  

Виданка Мишић, председник Комисије у мандату 2014 -2018 у фебруару 2016. 
године је преминула. Одлуком Управног одбора за новог председника Комисије 
изабрана је мр Симка Смкер, волонтер из Новог Сада, подпредседник Комисије и њен 
члан у више мандата. Такође, услед избора за посланика у Народној скупштини 
Републике Србије Драгану Вељковићу из Штрпца, престало је чланство у Комисији. 
Марија Стајић Радивојша, представница Министарства спољних послова, услед 
премештаја на дужност ван Републике Србије, замењена је Мирјаном Николић, 
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министром – саветником, координатором у Одсеку за људска права и хуманитарна 
питања у својству представнице Министарства спољних послова. 
 
МИГРАЦИЈЕ 

Процес миграција изражен кроз кретање великог броја људи из Азије и Африке 
према крајњим одредиштима у западној Европи са којим се Црвени крст Србије суочио 
од 10. јуна 2015. године траје и даље. Према званичним подацима документа Владе 
Републике Србије: План за одговор на повећан број миграната на територији 
Републике Србије у другој половини 2015. и у јануару и фебруару 2016. године кроз 
Републику Србију је мигрирало више од 700.000 људи. Током 2016. године наставио се 
прилив миграната који је значајно смањен у односу на претходни период. 

 Међутим, веома значајно је сада готово заустављање њиховог даљег кретања 
услед политичких одлука држава које мигранти препознају као своје крајње одредиште 
– државе у западној Европи. Посебно на ово стање утичу суседне државе које су и 
физичким препрекама онемогућиле даље кретање миграната. Ова ситуација условила 
је да се повећава број миграната који су противно својој вољи, не одлукама Републике 
Србије, онемогућени у стизању на крајња одредишта и истовремено заустављени у 
Републици Србији. Ово се практично одвија током читаве друге половине 2016. године 
без најава промена. Уједно, ова ситуација уз неповољне временске услове – почетак 
зиме, створило је изузетно осетљиву хуманитарну ситуацију. 

Веома је значајно напоменути да у хуманитарном смислу, поред осталог што и 
мигранти истичу као позитивно – хумани однос државних органа, грађана и посебно 
Црвеног крста - једино у Републици Србији у односу на све државе на мигрантском 
путу било преко Балкана или Средоземља, није успостављен тзв. „притвор/затвор“ – 
detention, који би значајно довео у питање основна људска права и задовољавање 
хуманитарних потреба миграната. 

Црвени крст Србије има законски јасно дефинисану помоћну улогу јавним 
властима у хуманитарној области. 

У том смислу од почетка формирања Радне групе Владе Републике Србије за 
мешовите миграције, којом руководи Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања а чине га надлежна министарства и Комесаријат за избеглице и 
миграције (даље: КИРС) који је надлежан за руковођење радом  прихватно транзитним 
центрима за мигранте, Црвени крст Србије је позиван, иако није члан овог тела, да 
учествује у његовом раду.У оквиру рада Радне групе јасно је и дефинисан положај 
Црвеног крста Србије на обезбеђењу артикала хране, хигијене и успостављању 
породичних веза као основним активностима. Поред ових организације Црвеног крста 
на свим нивоима обезбеђују и низ других хуманитарних потреба: одећа, обућа, други 
непрехрамбени артикли, Служба тражења, подизање нивоа свести о опасности од 
трговине људима и друго по потреби. 
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У активностима Службе тражења покренуто је 69 прекограничних спајања 
раздвојених породица. У оквиру Републике Србије било је 300 таквих захтева, 21 
тражење је иницирано из Републике Србије, а 512 из иностранства. Активно се 
спроводи кампања “Trace the Face” које омогућава безбеданприступ свима који су 
током кретања били раздвојени од својих породица. 

Од посебног је значаја истаћи да Црвени крст Србије, и поред изузетног 
ангажовања у овој активности у оним срединама које су непосредно активне услед 
прилива миграната, редовно и без прекида реализује све своје законски дефинисане 
обавезе пренете јавним овлашћењима, традиционалне програме и активности  
намењене становништву у Републици Србији, активну међународну сарадњу са циљем 
унапређења позиције националног друштва у Међународном покрету као и све друге 
хуманитарне активности које су ван редовних и планираних а за које  је неопходно је 
ангажовање Црвеног крста Србије. 

Од 10. јуна 2015. године до 31. децембра 2016. године Црвени крст Србије 
обезбедио је и дистрибуирао 1.869.113 следовања.  

 
 
 

 

Период 

извештавања 

Организација 

Црвеног крста 

Број подељених 

следовања помоћи 

мигрантима у 

критеријуму за помоћ 

 

 

10.06.2015.-

31.12.2016. 
Прешево 506.327 

 

 

10.06.2015.-

31.12.2016. 
Шид 674.449 

 

 

10.06.2015.-

31.12.2016. 
Београд 222.878 

 

 

10.06.2015.-

31.12.2016. 
Димитровград 22.286 

 

 

10.06.2015.-

31.12.2016. 
Зајечар 3.187 

 

 

10.06.2015.-

31.12.2016. 
Неготин 3.761 

 

 

10.06.2015.-

31.12.2016. 
Суботица 294.368 

 

 

10.06.2015.-

31.12.2016. 
Сомбор 25.230 

 

 

10.06.2015.-

31.12.2016. 
Кањижа 108.761 

 

 

10.06.2015.-

31.12.2016. 
Босилеград 798 

 

 

10.06.2015.-

31.12.2016. 
Пирот 7.068 

 

 
*Укупан број подељених следовања: 1.869.113 

 
     
 

* Укупан број подељених следовања подразумева:  
 

 

храну (супе, чајевe, сувe оброke, готова јела и куванe оброкe) и 

хигијенске артикле. 



 113 

У процесу миграција које се односе на Републику Србију јасно се издвајају 
следеће фазе: 

● Од јуна до 15. септембра 2015. године, у периоду у којем је дневни прилив 
миграната био и до 5.000 особа, чије кретање је било са југа на север Републике 
Србије. У том периоду прихватно транзитни центри за мигранте су формирани у: 
Прешеву и Кањижи у којима су биле активне локалне организације Црвеног крста. 
Мигранти су се налазили и у Суботици („Стара циглана“ и Аутобуска станица)где је 
деловао Црвени крст Суботице. На свом путу кроз Републику Србију мигранти су се 
задржавали и у Београду у парку код Аутобуске станице. 

● Од 15. септембра 2015. године, када је Република Мађарска, завршетком градње 
жичане ограде, физички „затворила“ границу према Републици Србији и тиме 
практично онемогућила да се прелаз границе одвија ван легалних граничних прелаза, 
до 8. марта 2016. године у периоду у којем се кретање миграната одвијало са југа из 
Републике Македоније и истока из Републике Бугарске према западу и Републици 
Хрватској, током којег је у октобру, новембру и првој половини децембра 2015. године 
достизало и до 10.000 миграната дневно а до краја наведеног периода било између 3 и 
4.000 миграната дневно. У овом периоду, променом руте, расформиран је центар у 
Кањижи, а у Суботици су мионималне активности. Поред Прешева, мигранти су на 
кратко налазе и у Сомбору а затварањем границе од стране Републике Хрватске они 
се крећу преко „зелене границе“ код Шида –  гранични прелаз Шид и малогранични 
прелаз Беркасово. У Београду се отвара центар у Крњачи, почиње значајнији прилив 
миграната из Републике Бугарске преко Димитровграда, Пирота, Босилеграда, 
Зајечара и Неготина. На свим наведеним локацијама биле суактивне  локалне 
организације Црвеног крста уз подршку седишта Црвеног крста Србије. 

● Од 8. марта (када су одлукама држава на „Западно балканској рути“ затворене 
државне границе за нелегалан прелаз) до маја 2016. године готово су заустављена 
кретања миграната. На почетку марта било је до 2.000 миграната у Републици Србији 
(извор:UNHCR) а крајем јула око 3.600 (извор:План за одговор на повећан број 
миграната на територији Републике Србије Владе Републике Србије). Од 12. марта 
Црвени крст Србије поред сувих оброка почиње и са припремом и дистрибуцијом 
куваних супа и чајева. У периоду од 12. марта до 31. децембра припремљено је и 
дистрибуирано 357.664  куваних супа и 207.104 чајева. 

● Од маја 2016. године до краја 2016. године са сталним дневним порастом броја 
регистрованих миграната који на илегалан начин улазе на територију Републике 
Србије највише из Републике Бугарске и мањим делом из Републике Македоније а са 
легалним дневним преласком границе између Републике Србије и Републике Мађарске 
који је од 30 особа дневносмањен почетком децембра 2016. на 20 особа (по 10 на 
граничним прелазима Хоргош и Келебија) и то уместо ранијих 7 дана у недељи на 5 
дана. Према проценама КИРСа и UNHCRкрајем 2016. године у Републици Србији је 
било између 6.400 и 6.700 миграната.У том смислу, под претпоставком да се на 
територији Републике Србије не пријави ниједно ново лице/мигрант према садашњим 
условима последња пријављена породица би легално  напустила Републику Србију за 
13 месеци а последњи тзв. „самац“ (појединац) тек за 2 године и 7 месеци. 

 Значајно је истаћи да је само у периоду од 3. до 10. октобра број регистрованих 
миграната у Републици Србији порастао за преко 1.000. Поред центра у Прешеву 
поново су активне организације у Суботици и Кањижи посебно у граничним појасима 
Хоргош и Келебија а у Суботици и у Центру за мигранте (чији је број достизао и преко 
500 миграната), у „Старој циглани“ је минималан број нерегистрованих миграната а на 
Аутобуској станици нема миграната.  
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У Београду, поред центра у Крњачи, повремено је реализована дистрибуција 
помоћи у парку код Аутобуске станице. Процена је да се на отвореном у Београду 
налази до 2.000 миграната који не желе да буду део системске заштите коју обезбеђује 
држава. Образложење миграната за овакво понашање је да очекују од кријумчара 
људи, којима су платили за превођење преко територије Републике Србије, да их и 
трансферишу до наредних тачака на путу ка крајњем одредишту.  

На захтев државних органа Црвени крст је прекинуо дистрибуцију помоћи у 
парковима и на отвореном простору у Београду  у циљу повећања свести миграната да 
је неопходно да буду део легалног система збрињавања који подразумева 
регистровање, смештај, обезбеђену редовну, адекватну исхрану, здравствену заштиту 
и све остале сервисе који су потребни међу којима је свакако веомазначајна и могућа 
азилантска процедура а тиме и заштита.  

Процена је да се у Шиду налази више од 2.200 миграната смештених на 3 локације: 
мотел Адашевци, Центар код железничке станице и Принциповац. Имајући у виду 
реалан број становника ове општине ради се о готово 20% смештених миграната у 
односу на број становника Шида.Крајем новембра отворен је нови центар у Сомбору у 
којем Црвени крст Сомбор врши дистрибуцију оброка а крајем децембра центар за 
мигранте је отворен и у Пироту где такође Црвени крст Пирота обезбеђује оброке. 

 Сви оброци као и други облици помоћи и активности – Служба тражења, програм 
бробе против трговине људима и слично, обезбеђују се из средстава Апела за хитно 
деловање МФЦК као и подршком МКЦК, националних друштава и других донатора. 
Црвени крст Србије је поред готових јела, сувих оброка, куваних супа и чајева 19. 
новембра почео и са поделом куваних јела и до 31. децембра 2016. године, 
реализовао дистрибуцију од 32.135куваних оброка у Суботици, Сомбору и Пироту.  

Током децембра отворен је и центар у Босилеграду у којем на захтев КИРСа до 
краја јануара 2017. Црвени крст Србије обезбеђује два сува оброка – доручак и вечеру. 
Уз наведене активни су и центри за мигранте у Бујановцу, Димитровграду и Дивљани 
код Беле Паланке. Најављено је отварање центра у Кикинди у којем ће Црвени крст 
обезбеђивати куване оброке. 

И поред обраћања великом броју потенцијално релевантних организација за 
могућу пројекцију даљег развоја ситуације, за сада нема јасних назнака шта ће се 
даље догађати односно да ли ће се евентуално већи број особа покретати према 
Европи. Једном покренут овај процес очито ће имати своје одвијање и даље. 

Једна од званичних претпоставки је да се неће поновити неконтролисано 
транзитирање Западно балканском рутом, да ће се број илегалних миграната у 
Републици Србији смањити, одлазак миграната из Републике Србије ће се наставити 
без јасних назнака до када као и да и даље сви регистровани мигранти желе да 
наставе свој пут и то илуструје симболичан број поднетих захтева за азил у првих 6 
месеци 2016. године 414 у нодносу на број регистрованих(извор: План за одговор на 
повећан број миграната на територији Републике Србије Владе Републике Србије који 
је сачињен и објављен пре смањења броја лица којима Република Мађарска 
дозвољава дневни улаз). 

Истичемо такође и да се у овом процесу ради о кретању становништва које 
прелази хиљаде километара не тражећи при томе заштиту у суседним државама у 
односу на државу порекла већ се опредељујући за крајња одредишта у западној 
Европи а Републику Србију „не виде“ као свој могући крајњи циљ. 

Мигранти на свом путу ка жељеном коначном одредишту улазе на територију 
држава чланица Европске уније – Грчка и Бугарска а потом напуштајући ове државе 
улазе на територије држава које има статус држава кандидата за чланство у Европској 
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унији да би поново улазили у државе чланиоце Европске уније. Ово ствара додатне 
сложености у односу на њихов положај и могућ даљи статус. 

Такође, структура миграната се у протеклом периоду значајно променила и од 
убедљиве већине људи из Сирије са ратом захваћене територије – избеглице, сада је 
већина из Авганистана и Ирака. Међу њима, значајан број је и тзв. „економских 
миграната“. 

У реализовању својих хуманитарних активности у корист миграната Црвени крст 
Србије првенствено сарађује са надлежним државним органима. 

Истичемо Трећу донаторску конференцију одржану 15. децембра у Београду у 
организацији  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и 
КИРСа на којој је великом броју дипломатско конзуларних представника амбасада у 
Београду, агенцијама Уједињених нација, Европској унији и њеним организацијама као 
и представницима ангажованих невладиних организација, представљена ситуација која 
је јасно указивала на озбиљан проблем  недостатка обезбеђења хране за наредни 
период. Представници државних органа истакли су и остале проблеме као што су 
буџетска недостајућа средства за рад државних органа који обезбеђују основне 
животне сервисе како за грађане Републике Србије тако и за мигранте – здравствени 
систем, социјална заштита, полиција и сл. 

Значајно је напоменути да до сада није било финансирања активности Црвеног 
крста Србије из буџета које би се односило на наведене активности са мигрантима у 
смислу обезбеђења трошкова операције било за материјалне или трошкове рада 
ангажованих професионалних или радника по уговору. Сва новчана средства за ове 
потребе обезбеђена су од међународних партнера и донатора. 

Црвени крст Србије је по позиву Министарства здравља учествовао на 1 
координативном састанку организованом поводом здравствене ситуације изазване 
мигрантским кретањима. 
 Црвени крст Србије примио је од Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања значајне донације у роби – артикли хране, које је обезбедила 
Република Србије из примљених донација (донације Европске банке за развој као и 
Републике Кореје). 

Све остале артикле хуманитарне помоћи Црвени крст Србије је обезбедио из 
примљених донација вршећи њихову набавку у Републици Србији у складу са 
законском процедуром.  

ПартнериЦрвеног крста Србије у овој операцији биле су следеће међународне 
хуманитарне организације: МФЦК, МКЦК, ECHO, UNHCR (до краја 2015. године), HELP, 
Caritas, IOCC,ASB,UNICEF. 

Посебно значајним истичемо да је у договору са МФЦК 19. децембра објављен 
документ којим се потврђује да је услед сталних потреба за дистрибуцијом 
хуманитарне помоћи у Републици Србији дошло до продужетка важности Апела за 
хитно деловање до краја априла 2017. године са могућношћу даљих активности у 
зависности од потреба. Основни партнер МФЦК је ЕСНО са којим је МФЦК постигла 
неопходне договоре о финансијској подршци активностима у Србији. 

Као облик билатералне сарадње подршку раду Црвеног крста Србије пружила су 
следећа национална друштва: Луксембург, Швајцарска, Ирска и Шпанија. Значајан број 
националних друштава се одазвао позиву МФЦК и средства за подршку раду Црвеног 
крста Србије уплаћивао у корист Апелаза хитну помоћраду Црвеног крста Србије са 
мигрантима у Републици Србији. 

Половином новембра Немачки Црвени крст је понудио подршку кроз реализацију 
пројекта вредног преко 200.000 evra којим је обезбеђено једномесечно следовање 
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артикала хране, проширење капацитета кухињау Сомбору и Кикинди до сада 
ангажованих у програму народних кухиња (а сада у Сомбору активног  а у Кикинди у 
припреми центра за мигранте) као и трошкова операције коју Црвени крст Србије 
реализује преко локалних организација Црвеног крста. У том смислу је после посете 
представнице овог националног друштва током децембра наговештена, обзиром на 
задовољство начином, одговорношћу и ефикасношћу у раду коју је представио Црвени 
крст Србије, могућност да, после завршетка овог пројекта који се планираза половину 
фебруара 2017. године, буде реализован још један сличан пројект. 

Такође, крајем 2015. године на иницијативу Исламске заједнице Србије, 
успостављена је сарадња и дистрибуирани оброци у мотелу Адашевци у општини Шид. 

Државе које су директно помогле рад Црвеног крста Србије су: САД, Словачка, 
Индонезија а један број је то реализовао уплатом на рачун МФЦК у корист Апелаза 
хитну помоћ раду Црвеног крста Србије са мигрантима у Републици Србији. 

Донације за рад Црвеног крста Србије у артиклима или новчаним средставима 
за набавку артикала и подршку обезбеђења трошкова за рад сарадника или 
ангажованих по уговору су такође обезбедили и следеће компаније, удружења као и 
друга правна лица: C&A, Амкокомерц, Удружење војних аташеа акредитованих у 
Београду, Esensa, INDITEX, Комбинат Трепча – Јединствена организација Синдиката и 
Црква Исуса Христа светаца последњих дана („Мормони“). 

Препознајући потребу подршке активностима Црвеног крста Србије грађани су 
такође вршили уплате наменских новчаних средстава. 

Црвени крст Србије у припреми и дистрибуцији следовања које дистрибуира 
мигрантима примењује све стандарде који су прописани од стране Републике Србије и 
законски уређени као и међународне стандарде за садржај и нутритивну вредност. 

Састав и енергетска – нутритивна вредностпакета сувог оброка је следећа: 
Састав сланог пакета 

 Вода 0.5л                                                3 ком 

 Паштета 75г.                                           2 ком 

 Конзерва сардине 250г.                         1 ком 

 Конзерва туњевине 170г.                       1 ком 

 Говеђи нарезак 150г.                              1 ком 

 Хлеб 300г.                                                1 ком 
Енергетска вредност:                                 2.455 ccal 
Састав слатког пакета: 

 Млечни какао крем 20г.                          1 ком 

 Крем банана 17г.                                     3 ком 

 Сендвич бисквит 150г.                            1 ком 

 Чоколада 75г.                                           1 ком 
Енергетска вредност:                                  1.430 ccal 
Укупна енергетска вредност:                      3.885 ccal 
По минимуму међународних стандарда, једној одраслој особи дневно треба 

обезбедити храну са енергетском вредности од 2.100 ccal, док се преживљавање 
обезбеђује са 1.900 ccal. 

Када се ради о дистрибуцији куваних оброка њихов садржај као и нутритивна 
вредност су сачињени према међународним стандардима и уједначени су у центрима у 
којима их Црвени крст дистрибуира. 

У раду свих ангажованих у овој операцији поред сарадника и ангажованих у 
организацијама које су непосредно имали прилив миграната у своје средине, 
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напомињемо активност чланова Националног тима за одговор на несреће, 
Националног техничког тима као и сарадника и волонтера из других, суседних али и 
свих организација које су своје људске и материјалне капацитете ставиле на 
располагање у умањењу последица ове ситуације и хуманитарних потреба. 

Поводом сагледавања хуманитарне ситуације у вези миграната Црвени крст 
Србије учествовао је током године на 6 редовних, месечних састанака које је 
организовао UNHCR којима су присуствовали високи представници Министарства 
спољних послова, Министарства за рад и социјалну политику, Министзарства 
унутрашњих послова, Министарства здравља и КИРСа као и дипломатско конзуларни 
представници и представници међународних хуманитарних организација. 

Црвени крст Србије је током године учествовао на  оперативним састанцима које 
је организовао UNHCR за организације које у Републици Србији (7 састанака) као и у 
Београду (6 састанака) реализују програме намењене ублажавању хуманитарних 
потреба миграната који су у транзиту преко територије Републике Србије. На 
састанцима су учествовали представници државних органа који су ангажовани у 
реализацији хуманитарних потреба  у вези миграција као и представници невладиних 
организација имплементационих партнера UNHCRа, представници ЕСНОа, као и 
дипломнатско конзуларно представници амбасада у Београду. 

 
Ирегуларни  или илегални мигранти 

Посете Црвеног крста Србије ирегуларним - илегалним мигрантима у 
Прихватилишту  за странце у Падинској Скели реализују се већ 12 година на месечном 
нивоу. После миграцијски бурне 2015. године када је од јуна до октобра у 
Прихватилишту боравило само 4 лица, могло би се рећи да се од почетка 2016. стање 
поново вратило на оно из претходних година.  

У току првих 6 месеци 2016. године у Прихватилишту  за странце било је 
смештено укупно 178 лица која су касније депортована у земље порекла. Највећи број 
је из Сирије и Авганистана, а потом  Алжира, Марока и Туниса,  мада је у порасту и 
број држављана бивше Југославије.  

Почетком, јесени број смештених током акција привођења ишао је и до 60 
странаца дневно.Надмашен је  просек неколико претходних година (око 350 особа 
годишње) те је током 2016. у Прихватилишту било смештено 474 особе. Број 
задржаних лица био би вроватно и већи да МУП Србије услед великих хладноћа није 
издао препоруку да се сви странци смештају у центре за азил како би се склонили од 
хладноће, чак и уколико немају никаквих докумената те изјаве да не желе да траже 
азил у Србији. 

Црвени крст Србије је као и свих претходних година за све штићенике 
Прихватилишта за странце обезбедио помоћ у личној хигијени, а за неке и у новој 
одећи и обући из ненаменских донација. За разлику од свих претходних година када је 
најпотребнија била било каква топла одећа (јакне, џемпери, дуксеви) током 2016. 
године корисницима у Прихватилишту највише су требале панталоне које, испоставило 
се нико од донатора није набављао.  

Могућност успостављања породичног контакта која се нуди корисницима је 
искључиво путем телефона, будући да после боравка у Прихватилишту следи 
неминовна брза депортација у земљу порекла те нема могућности за размену 
породичних порука.  
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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  
новинаре  путем саопштења за јавност, писама главним и одговорним уредницима, 
позива новинарима,  конференцијама за штампу и организованим посетама новинара 
местима где се реализују програми Црвеног крста Србије. 
           Служба за информисање Црвеног крста Србије је од 1. јанура 2016. до 31. 
јануара 2016. године упутила: 8 позива новинарима, 18 саопштења за штампу и 
организовала 4 конференције за штампу (поводом 6. фебруара – Дана оснивања 
Црвеног крста Србије, поводом 8. маја – Међународног дана Црвеног крста, 14.јуна 
поводом уручења признања „Најхуманија средина“ и поводом потписивања уговора о 
донацији са копанијом „Карнекс“).   

 Црвени крст Србије се у овом периоду обратио два пута  главним и одговорним 
уредница свих штампаних и електронских медија у Србији и то: поводом 140 година од 
оснивања Црвеног крста Србије и поводом 8. маја - Светског дана Црвеног крста. Друго 
обраћање главним и одговорним уредницима електронских медија се односило на 
молбу да водитељи свих информативних емисија на телевизијама 8. маја носе знак 
Црвеног крста. То су урадили водитељи телевизија: РТС, ТВ Пинк, ТВ Студио Б, ТВ 
Коперникус,  Наша ТВ , ТВ Прва, ТВ Б92, ТВ Н1, ТВ Хепи и  многе локалне телевизије.           
            Према подацима „Real Time Clipping-а“, агенције која прати шта је све 
објављено о акцијама Црвеног крста Србије од 1.1.2016. до 31.12.2016. емитовано је 
1.066 прилога у електронским медијима у укупном трајању од 3.648 минута, или 9,9 
минута дневно. Највећи број прилога објавио је РТС и то  455, затим ТВ „Студио Б“ 
121 прилог, ТВ „Пинк“ 85 прилога, ТВ „Коперникус“ 127,  ТВ „Хепи“ 56, ТВ „Б92“ 48 
прилога, ТВ „Н1” 26, ТВ „Прва“ 15 и „Наша ТВ“ 10 прилога.  

Теме које су заокупљале медијску пажњу у 2016. години биле су: промоција 
добровољног давалаштва крви (17% од укупно објављених прилога у електронским 
медијима), програм народних кухиња и помоћ Црвеног крста социјално угроженим 
породицама у Србији 16%, деловање Црвеног крста у несрећама и помоћ мигрантима 
заокупили су по 12% медијске пажње, обележавање 8. маја у различитим срединама у 
Србији 5%, прилози који су се односили на историјат Црвеног крста, пре свега 
обележавање 140 година постојања 4%, здраствено превентивне акције и програм 
бриге о старима заокупиле су 3% медијске пажње, обука из прве помоћи и различите 
донације Црвеном крсту 2%, а затим следе прилози о волонтерима, акције младих, 
опоравак деце, међународне активности Црвеног крста, програм обуке у спасилаштву 
на води, помоћ бескућницима, програм борбе против трговине људима. Црвени крст 
Србије не поседује коплетну информацију о прилозима који су емитовани на локалним 
телевизијама. 

Од 1.1.2016. до 31.12.2016. године објављено је 1.640 текстова, или 4 текста 
дневно, у различитим  дневним, недељним новинама и у локалној штампи који су се 
односили на рад организације Црвеног крста. Од укупног броја објављених текстова 
45%  су текстови објављени у локалној штампи, а 55% се односи на текстове који су 
објављивани у дневној и периодичној штампи која покрива територију Републике 
Србије. 

 Највећи број текстова објављен је у „Дневнику“, затим следе „Вечерње новости“, 
“Данас,“ “Блиц“, „Политика”, “Курир“, „Ало“, “Информер“, „Српски телеграф”, “Спортски 
журнал“, 24 сата, “Франкфуртске вести“ итд. Поједини недељници су такође 
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објављивали текстове везане за активности Црвеног крста као на пример “Стори“, 
НИН, “Базар“, „Илустрована политика“, „Глорија“, “Време“, „Одбрана“, “Лепота и 
здравље“, „Нови магазин“, “Просветни преглед“ итд. На различитим сајтовима 
медијских кућа објављено је 490 текстова. Ту предњаче сајтови агенција „Танјуг“, 
„Фонет“, “Бета“ итд. 

Теме које су обрађиване у штампаним медијима су сличне као и код 
електронских медија. Тако су на пример текстови који су обрађивали поделу оброка у 
народним кухињама и пакете хране заокупили 18% од укупног броја објављених 
текстова у новинама, затим акције добровољног давања крви око 14%, помоћ деци и 
активности малдих око 10%, помоћ мигрантима који су у Србији око 9%, затим следе 
активности Црвеног крста на ублажавању последица од поплава и екстремних 
температура око 5%, акција „Селу у походе“ око 3 %, програм брига о старима око 2%, 
здрави стилови живота, прва помоћ и различите донације око 1%, а затим следе 
текстови о програму борбе портив трговине људима, историјат Црвеног крста, служба 
тражења, програми помоћи ромској популацији и особама са посебним потребама итд. 

Уз подршку Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца 6. децембра 2016. године постављена је нова верзија сајта Црвеног крста 
Србије. У првих месец дана сајт Црвеног крста Србије посетило је: са рачунара 1.766 
посетилаца, са мобилног телефона 469, а са таблета 58 посетилаца .Према подацима 
којима располажемо сајт Црвеног крста Србије посетило је 1.296 посетилаца из 
иностранства (59 особа из УСА, 47 из БИХ, 19 из Индије, 17 из Немачке, 14 из Црне 
Горе, 13 из Швајцарске, 11 из Велике Британије и тако даље). Сајт Црвеног крста 
Србије се редовно допуњује новим садржајима и новим информацијама. 

 Црвени крст Србије има отворену страницу на друштвеним мрежама Фејсбук и 
Твитер, канал на Јутјубу и налог на Фликр мрежи. Фејсбук страница, коју прати 19.386 
пратилаца, редовно се ажурира кратким информацијама о најважнијим активностима и 
резултатима из седишта Црвеног крста Србије и из организација Црвеног крста у 
градовима и општинама.  

Током овог извештајног периода појединачне објаве су досезале у просеку до 
2.500 лица. Твитер налог отворен је 6. фебруара 2016. године и досада има 244 
пратиоца. На Јутјуб каналу Црвени крст Србије редовно поставља видео записе и 
прилоге. Канал тренутно стално прати 985 лица, а до сада су прилози укупно имали 
253.998 прегледа. На мрежи Фликр постављају се фотографије најважнијих активности. 
Тренутно је постављено 1.394 фотографије са различитих активности Црвеног крста. 

Организације Црвеног крста Србије оглашавају се на друштвеним мрежама и то 
118 организација има отворене налоге на Фејсбук страници, 17 организација Црвеног 
крста има отворен Твитер, 14 организација Црвеног крста оглашава се на Инстаграму и 
44 организације Црвеног крста имају отворене налоге на Јутјубу. 

Црвени крст Србије је и ове године имао свој штанд на 61. Међународном сајму 
књига у Београду. Црвени крст Србије је своја издања, публикације и промотивни 
материјал излагао на свом штанду у хали број IV у делу где су се налазили страни 
излагачи. У постављању штанда помогли су студенти Филозофског факултета из 
Београда (одсек психологије), а део своје праксе на штанду обавили су и студенти 
Факултета за медије и комуникацију (социјални смер). 

 Као и сваке године, и ове године волонтери београдских организација Црвеног 
крста боравили су на штанду Црвеног крста Србије. Волонтери који су ове године 
пружали заинтересованим посетиоцима сајма књига информације о  програмима 
Црвеног крста били су из Црвеног крста Раковице, Звездаре, Старог града, Савског 
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венца, Вождовца и Чукарице. На штанду Црвеног крста Србије од  23. до 30. октобра 
боравило је преко 30 волонтера Црвеног крста Београда. 

Студенти и волонтери су за посетиоце организовали радионицу са темом 
„Мигранти на путу кроз Србију“ где су са посетиоцима кроз радионице развијали 
начине комуникације са мигрантима који не познају ниједан  европски  језик, како би им 
показали где могу добити помоћ у храни и одећи, напунити своје мобилне телефоне, 
одморити се, истуширати се и добити  информације о свом даљем кретању. Кроз 
серију питања која је осмислила др Ивана Петровић, председница Комисије за 
информисање и промотивне активности Црвеног крста Србије, студенти и волонтери 
Црвеног крста су посетиоце штанда анкетирали шта је то помоћ Црвеног крста, шта 
она подразумева,  мигрантској рути и друго. Питања су се односила на удаљеност од 
појединих градова одакле мигранти долазе у односу на Србију, затим који је садржај 
пакета помоћи Црвеног крста, које су коначне дистинације према којима се мигранти 
крећу  итд. 

Опремање штанда Црвеног крста Србије на Међународном сајму књига  помогла  
је ове године Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца 
средствима Европске Уније.  

Уз подршку Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца одржана су три семинара под називом „Хуманост у комуникацијама“. 
Семинарима су били обухваћени волонтери и запослени у Црвеном крсту Србије, 
Црвеном крсту Војводине, Црвеном крсту Београда, чланови комисије за 
информативну делатност и промотивне активности Црвеног крста Србије, запослени и 
волонтери Црвеног крста Новог Сада, Суботице, Сомбора, Шида, Руме, Кањиже, 
Кикинде, Бујановца, Прешева, Ниша, Врања, Пирота, Неготина, Алексинца и Нишке 
бање.Семинарима је обухваћено 75 волонтера и професионалаца из 22 организације 
Црвеног крста. 

  Представници Црвеног крста Србије учествовали су у раду три семинара из 
области комуникација, заступања и прикупљања средстава које је организовала 
Међународна федерација Црвеног крста и Црвеног полумесеца (Европска зона у 
Будимпешти). Председница Комисије за информисање и промотивне активности др 
Ивана Петровић је на два ова семинара, на захтев МФЦК, држала радионице за 
учеснике, представнике националних друштава из Европе. 

На конференцији за штампу поводом 6. фебруара, која је одржана у Спомен 
соби Црвеног крста Србије, учествовао је и Сајмон Мисири, директор Европске зоне 
МФЦК. 

Током 2016. године одржана су три састанка Комисије за информисање и 
промотивне активности Црвеног крста Србије где су разматрани планови и извештаји 
ове делатности Црвеног крста Србије, затим пројекат редизајна сајта Црвеног крста 
Србије, пројекат онлајн тренинга, разматрана је информација о одржаној серији 
семинара „Хуманост у комуникацијама“, одржана је презентација са семинара о 
комуникацијама и заступању МФЦК из Будимпеште где су учествовали представници 
Црвеног крста Србије и чланови комисије. 

 Поред састанака комисије одржавани су и радни састанци председника 
комисије са стручном службом Црвеног крста Србије везано за припрему и реализацију 
пројекта из области комуникација чију рализацију је финасирала МФЦК. Представници 
МФЦК Европске зоне у Будимпешти из одељења за комуникације (Линда Лоу, Никола 
Џонс и Карлина Хага) су у три наврата боравили у Србији и са члановима комисије за 
информисање и промотивне делатности Црвеног крста Србије обишли Шид, Београд и 
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Суботицу. Представници МФЦК учествовали су и у реализацији семинара „Хуманост у 
комуникацијама“.  
 
 Спомен соба и документациони центар 
 

Отварањем Спомен собе Црвеног крста Србије 6. фебруара 2011. године 
документациони центар је добио прилику да изложи део материјала који се налази у 
поседу Црвеног крста Србије на увид јавности. 

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 је пребачен у електронску форму,а циљ  је да сви 
материјали буду доступни у електронској форми. Захваљујући подршци МФЦК Спомен 
соба је опремљена додатном техником која се користи за презентације посетиоцима. 

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. 
Такође се врше организоване посете поставци у Спомен соби. Спомен собу посећују и 
међународне делегације које долазе у Црвени крст Србије. Поред тога више научних 
радника из Народне библиотеке Србије, из САНУ и факултета, Министарства 
иностраних послова, Министарства одбране итд интересовало се за историјску грађу у 
спомен соби Црвеног крста Србије. Део писаних материјала је пребачен у електронску 
форму. 

Спомен соба Црвеног крста Србије је место на којем се одвијају различите 
активности Црвеног крста Србије. 

Поводом 140 година од оснивања Црвеног крста Србије 6. фебруара 2016. 
године одржана је конференција за штампу. 

Спомен собу су посетили награђени ученици конкурса „Крв живот значи“, 
награђени представници „Најхуманије средине“из области добровољног давалаштва 
крви, волонтери у Програму бриге о старијима Црвеног крста Крагујевца, млади 
волонтери Црвеног крста Палилуле и Црвеног крста Старог града. 

Студенти Филозофског факултета Универзитета у Београду припремили су две 
презентације које су биле и њихов задатак на  полагању испита. За израду својих 
радова  користили су документа и материјале које Црвени крст Србије поседује у 
Спомен соби. Тако су крајем јуна 10 студената овог факлутета, као свој испитни 
задатак презентовали теме „Facebook промоција Црвеног крста - Црвени крст и 
друштвене мреже“ и „План стратегије комуникације“. 

Одржана су предавања студентима са Филозофског Факултета и Факултета за 
медије и комуникацију, одељења за психологију и одељења за социјални рад о раду 
Црвеног крста Србије и укључивању у волонтерски рад. 

Волонтерима националних друштава са других меридијана у Спомен соби су 
презентоване активности Црвеног крста Србије. 

У оквиру пројекта Академије средњеевропских школа, који реализују активности 
на тему солидарности, Спомен собу Црвеног крста Србије је посетила Школа за 
оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански“ из Београда. 

Спомен собу Црвеног крста Србије посетио је средином августа 2016. године 
професор Нобухиро Шиба са Универзитета у Токију који се бави историјом односа 
између Јапана и Србије у Првом светском рату и активностима српског професора 
Душана Тодоровића, професора руског језика на Војној академији у Јапану, једном од 
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двојице Срба који су тада живели у Јапану, и његовом хуманитарном раду. Овом 
посетом Црвени крст Србије добио је прилику да део своје историјске грађе допуни 
новим документима из своје историје.  

Спомен собу су у периоду између две седнице Скупштине Црвеног крста Србије 
посетили амбасадор САД-а, Њ.Е. Кајл Скат, амбасадор Канаде, Њ.Е. Филип 
Пинингтон, представник Генералног секретаријата УН, представници Међународне 
федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, генерални секретар 
Црвеног крста Мађарске са сарадницима, представници Црвеног крста Италије, 
представници државних органа Републике Србије и наши грађани. 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ     
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6,7,9,10,11,13,14, 15. и 16. Закона. 
 

Најзначајније активности у овој области су биле посвећене решавању питања од 
највећег значаја за постојање и функционисање организације Црвеног крста у 
Републици Србији. 

У 2016. 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 2016. годину. 

 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 образовани су нови 
основни облици деловања Црвеног крста (основне организације, подружнице, активи и 
повереништва) и вршено је учлањење чланова у организацију Црвеног крста у складу 
са Упутством за образовање и рад основних облика деловања и Правилником о 
чланству и чланарини одраских чланова Црвеног крста. 

У организацијама Црвеног крста Србије у 2016. години било је 4.314 основних 
облика организовања: 

      - 2.039 основних организација 
      - 1.165 подружница 
      -    659 актива 
      -    451 повереништава. 

Чланова Црвеног крста је било 192.519: 
-   58.109 одраслих чланова 

                      - 134.410 младих чланова.  
На основу Статута, Управни одбор Црвеног крста Србије редовно је на начин 

утврђен Статутом 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. 

Скупштина Црвеног крста Србије је упозната са активностима Црвеног крста 
Србије за период новембар 2015. – новембар 2016. година и наредним активностима 
Црвеног крста Србије. 

Разматрани су и усвајени: 
- Извештај о раду Црвеног крста Србије за 2015. годину, 
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- Редовни финансијски извештаји Црвеног крста Србије (Завршни рачун) за 2015. 
годину и Ревизија редовних финансијских извештаја Црвеног крста Србије за 2016. 
годину. 

Извештај о раду Црвеног крста Србије за 2015. годину усвојен је 28. јануара, а 
Редовни финансијски извештаји и Извештај о ревизији Финансијских извештаја 
Црвеног крста Србије 24. јуна 2016. године. 

Усвојени финансијски извештаји од стране Управног одбора Црвеног крста 
Србије достављени су Агенцији за привредне регистре, као и одлука о усвајању 
Извештаја о ревизији Финансијских извештаја Црвеног крста Србије за 2015. годину. 

-  План рада Црвеног крста Србије са Календаром активности за 2017. годину, 
-  Финансијски план Црвеног крста Србије за 2017. годину, 
-  Методологија и критеријуми за вредновање активности организација Црвеног 

крста у градовима и општинама, 
-  Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Црвеном крсту 

Србије, 
- Правилник о спровођењу такмичења екипа Црвеног крста у пружању прве 

помоћи, 
- Правилник о спровођењу такмичења екипа Црвеног крста Србије у 

реалистичком приказу повреда, стања и обољења (РППСО), 
- Извештај Надзорног одбора Црвеног крста Србије о контроли рада Дечјег 

одмаралишта Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у Баошићима. 
Разматрани су и усвојени програми: 
- ,,Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће - јачање капацитета локалне 

заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова 
несреће – 2016. година'', 

- ,,Припрема за деловање у несрећама – обезбеђивање минимума хуманитарних 
потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста за 
деловање у несрећама – 2016. година''.  

Разматране су и усвојене 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 2015. године, а која се примењивала у 2016. години. 

Паритетне радне групе за праћење примене Правилника о расподели средстава 
по Закону о Црвеном крсту Србије и Закону о играма на срећу су на основу члана 7. 
Правилника, 9. марта 2016. године извршиле техничку контролу достављених 
извештаја о активности организација Црвеног крста у градовима и општинама за 2015. 
годину, а Комисија за организацију, развој и нормативну делатност и Комисија за 
финансијска питања, инвестиције, непокретну имовину и рад одмаралишта на 
заједничкој седници утврдили предлог одлуке. Управни одбор је 30. марта 2016. године 
одлуку која је примењивана у 2016. години усвојио. 

-  усвајању Извештаја о попису имовине, новчаних средстава, потраживања и  
обавеза Црвеног крста Србије са стањем на дан 31. децембра 2015. године, 

- додели средстава организацијама Црвеног крста из Фонда за разој и 
солидарност, 

-  Плану набавки Црвеног крста Србије у 2016. години, 
- усвајању предлога Буџета Црвеног крста Србије за 2017. годину за средства 

остварена од Закона о играма на срећу. 
Предлог Буџета Црвеног крста Србије за 2017. годину за средства од Закона о 

играма на срећу приказан је кроз пет извора финансирања.  
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-  чланарини Црвеног крста за 2017. годину, чланарини за спасиоце на води од 
14 до 18 година, преко 18 година и за остале чланове Службе спасавања на води,  

- Ценовнику услуга Дечјег одмаралишта Црвеног крста Србије „Криста 
Ђорђевић“ у Баошићима за  2017. годину, 

- изменама и допунама Финансијског плана и Плана јавних набавки Црвеног 
крста Србије за 2016. годину и јавним набавкама, 

- додели возила набављених из донација организацијама Црвеног крста највише 
ангажованих на пружању хуманитарне помоћи мигрантима и азилантима, 

- преносу компјутерске опреме Црвеном крсту Београд, 
-   давању сагласности за именовање секретара Црвеног крста  Варварин до 

краја мандатног периода 2014 – 2018 година, 
-   датуму одржавања трке „За срећније детињство“ у 2016. години, 
-  месту и датуму одржавања државног такмичења екипа Црвеног крста Србије у 

пружању прве помоћи и реалистичком приказивању повреда стања и обољења и 
саставу организационог одбора такмичења у 2016. години,  

- именовању члана Комисије за добровољно давалаштво крви до краја 
мандатног периода 2014 – 2018 година, 

-  продаји возила Црвеног крста Штрпце и набавци возила за Црвени крст Србије 
и Црвени крст Штрпце, 

-    попису и именовању Комисија за попис, 
-    додели признања Црвеног крста Србије.  
Због изузетне хитностии 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 (18. мај, 28. јул 2016. године), на 
основу образложених предлога. 

На основу Плана јавних набавки Црвеног крста Србије за 2016. годину који је 
усвојио Управни одбор Црвеног крста Србије 28. јануара 2016. године, одлуке је 
доносио и генерални секретар Црвеног крста Србије, а са одлукама које је донео 
упознат је Управни одбор Црвеног крста Србије. 

Разматране су и усвојене Информације о: 
- одржаном европском и  државном такмичењу екипа Црвеног крста Србије у 

пружању прве помоћи и реалистичком приказивању повреда, стања и обољења у 2016. 
години, 

- упутству Сталне коференције градова и општина локалним самоуправама о 
начину финансирања организација Црвеног крста путем програмског буџета, 

- обележавању 8. маја – Међународног дана Црвеног крста и Црвеног полумесеца у 
„Недеље Црвенг крста“  у Црвеном крсту Србије, 

- активностима Црвеног крста Србије на пружању хуманитарне помоћи  
поплављеним подручјима, 

-  активностима Црвеног крста Србије на пружању хуманитарне помоћи мигрантима 
и азилантима, 

-  одржаном саветовању секретара Црвеног крста Србије од 8. до 11. септембра у 
Дечјем одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у Баошићима, 

-    реализованом конкурсу „Крв живот значи“, 
-    одржаном семинару из Међународног хуманитарног права, 
 -   реализованој акцији добровољног давања крви са амбасадом САД 9. септембра 

2016. године у седишту Црвеног крста Србије поводом Дана сећања на жртве 
терористичких напада  у Њујорку и Вашингтону, 
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 - обележавању месеца октобра као „Месеца борбе против трговине људима" у 
организацијама Црвеног крста Србије у 2016. години, 

- међународној обуци за тренере у превенцији и одговору на изазове трговине 
људима и  

-   поднетом захтеву за финансирање Пројекта Спасилаштва на води. 
Одржана је 1 седница Скупштине Црвеног крста Србије, 6 седнице Управног 

одбора, 4 седница Комисије за организацију, развој и нормативну делатност и 1 
састанак Паритетних радних група за праћење примене Правилника о расподели 
средстава по Закону о Црвеном крсту Србије и Закону  о играма на срећу (9. марта 
2016. године). 

На 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.  

На свакој седници Управног одбора усвајани су извештаји о реализованим 
учешћима на међународним скуповима, и доношене су одлуке о присуству новим 
(Међународна сарадња).  

 
Преглед одржаних седница дат је у табели 1.         

                                                                               Табела 1. 

 

Назив 

 

Датум одржавања 
седнице  

 

Укупно: 

Скупштина         - 9. новембар 1 

 Управни одбор 

        - 28. јануар 

        - 30. март 

        - 24. јун    

        -   5. октобар 

        -  9. новембар 

        -  21. децембар 

 

6 

Комисија за 
организацију, развој и 
нормативну делатност 

- 21. јануар  

           - 9. март 

         - 9. новембар 

         -14. децембар  

4 

                                                                 Укупно: 11 

 
Представници Црвеног крста Србије присуствовали су једном броју седница 

скупштина у организацијама Црвеног крста. 
Комисија за организацију, развој и нормативну делатност је разматрала питања 

из свог делокруга рада, вршила припрему материјала, нормативних  аката и одлука за 
управне органе Црвеног крста Србије, пратила примену Правилника о расподели 
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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.    

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 2016. годину из лутријских средстава на основу кога је 
Црвени крст Србије Министарству здравља достављао кварталне финансијске 
извештаје и наративни извештај о раду за први 6 месеци 2016. године и годишњи 
извештај о раду за 2015. годину.      

Крајем године  на сајту Сталне конференције градова и општина, под банером 
Програмски буџет  објављен је документ „Смернице за припрему одлуке о буџету 
локалне самоуправе за 2017. годину“ који садржи упутство Сталне коференције 
градова и општина локалним самоуправама о начину финансирања организација 
Црвеног крста путем програмског буџета као обавезног елемента буџета јединице 
локалне самоуправе. Овај документ је мејлом достављен саставним деловима Црвеног 
крста Србије. 
 Постигнутим решењима суштински су  оснажене  организације Црвеног крста у 
Републици Србији за преговоре са Јединицама локалне самоуправе. 

Смернице су обавезујуће за локалне самоуправе по тумачењу Врховног 
ревизора Државне ревизорске институције (ДРИ), а сачинило их је Министарство 
финансија. 

Седиште Црвеног крста Србије је уложило огроман двогодишњи напор у раду по 
овом питању. 

Урађен је нови Образац за извештавање на основу кога се електронским путем 
обезбеђују сви потребни подаци из свих области деловања Црвеног крста, за све 
организације Црвеног крста у саставу Црвеног крста Србије. Образац је инсталиран  
свим организацијама Црвеног крста у Републици Србији и извршене су потребне обуке 
радника за његову попуну, а по новом Обрасцу организације Црвеног крста  у 
Републици Србији су за период 1. јануар – 30. јун, и 1. јануар – 31. децембар 2016. 
године податке доставиле Црвеном крсту Србије.  

Одвијале су се значајне активности на изради и усвајању нове Методологије и 
критеријума за вредновање активности организација Црвеног крста у градовима и 
општинама. 

Нацрт Нове Методологије и критеријума за вредновање активности организација 
Црвеног крста у градовима и општинама утврђен је на заједничкој седници Комисије за 
организацију, развој и нормативну делатност и Комисије за финансијска питања, 
инвестиције, непокретну имовину и рад одмаралишта 30. марта 2016. године. 

Предлог Нацрта је урадило седиште Црвеног крста Србије, а циљ и задатак је 
био да се дефинишу јасно мерљиви критеријуми који ће бити применљиви и 
прихватљиви за највећи број организација Црвеног крста и допринети објективној 
расподели средства од Закона о играма на срећу и истовремено омогућити адекватно 
правдање утрошених средстава према Министарству здравља. 

Дана 1. априла 2016. Нацрт је упућен саставним деловима Црвеног крста  
Србије на јавну расправу и давање примедби, предлога и сугестија до 15. маја 2016. 
године. 

Црвеном крсту Србије из јавне расправе достављене су корисне и конкретне 
примедбе, али и оне неоствариве и које се не односе на Методологију.  

Достављене и обједињене примедбе, суштинске и техничке су саставним 
деловима Црвеног крста Србије достављене електронским путем. 
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Предлог нове Методологије сачинило је седиште Црвеног крста Србије након 
разматрања примедби, предлога и сугестија на Нацрт у јавној расправи, а Предлог 
нове Методологије и критеријума за вредновање активности организација Црвеног 
крста у градовима и општинама утврђен је на заједничкој седници Комисије за 
организацију, развој и нормативну делатност и Комисије за финансијска питања, 
инвестиције, непокретну имовину и рад одмаралишта након разматрања примедби 
одржаној 14. децембра 2016. године.  

Нову Методологију усвојио је Управни одбор Црвеног крста на седници одржаној 
21. децембра 2016. године. 

Саставни део нове Методологије је Дневник активности који садржи доказе за 
реализоване активности.  

За примену нове Методологије биће урађен нови софтвер, извршене потребне 
обуке лица за извештавање о вреднованим активностима и утврђен ефикасан начин 
примене. 

По новој Методологији организације Црвеног крста у Србији ће известити у 
јануару 2018. године.  

Саставним деловима Црвеног крста Србије су редовно достављане 
информације о одржаним седницама управних органа Црвеног крста Србије и усвојена 
документа. 

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 и за 
2017. годину. Помоћ је пружена за 14 организација Црвеног крста у укупном износу од 
1.269.838,80 динара, што се види из следеће табеле:          

                                                                                                                
Преглед пружене помоћи организацијама Црвеног крста из Фонда за развој и 

солидарност: 
 

Редни 
број 

Организација 
Црвеног крста 

Износ средстава 
у динарима 

1. Кучево 67.008 

2. Врање 100.000 

3. Звездара 110.268,33 

4. Стари град 100.000 

5. Савски венац 369.169,56 

6. Ириг 40.000 

7. Оџаци 9.383 

8. Кула 60.000 

9. Пландиште 50.000 

10. Бела Црква 40.000 

11. Ада 28.450 

12. Беочин 150.000 

13. Лепосавић 107.500 

14. Косовска Каменица 38.060 

                                   Укупно:    1.269.838,80 
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Дана 6. фебруара 2016. године, Црвени крст Србије је на пригодан начин 
обележио 140 године од свог оснивања. Овим поводом, у Црвеном крсту Србије  
примљени су бројни волонтери и сарадници Црвеног крста, гости из државних органа, 
представници МКЦК, амбасада и институција са којима организација Црвеног крста 
остварује сарадњу, као и генерални секретар Републике Српске. 

Годишњицу оснивања обележиле су у 2016. години и организације Црвеног крста 
које су основане 1876. године. Председник и представници Црвеног крста Србије су 
присуствовали обележавању годишњице оснивања Црвеног крста Смедерево, 
Краљево, Ужице, Суботица, Параћин, Крушевац, Чачак, Јагодина, Београд, Крагујевац 
и Земун. 

Реализована је "Недеља Црвеног крста" и обележен 8. мај – Светски дан 
Црвеног крста са темом: „Свуда за свакога“. У „Недељи Црвеног крста“ реализовано је 
994 различитих активности у организацијама Црвеног крста, у складу са Програмом 
"Недеље Црвеног крста".  

Посебна пажња посвећивана је одржавању скупова у организацији седишта 
Црвеног крста Србије. Одржано је 147 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  4.520 учесника. Преглед одржаних скупова је у прилогу. 

И у 2016. 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.  

Са Канцеларијом Владе Републике Србије за Косово и Метохију постигнуто је да 
предлог буџета организација Црвеног крста са Косова и Метохије за 2017. годину буде 
прихваћен на нивоу из 2016. године. 

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. Црвени крст Војводине и Црвени крст Косова и 
Метохије  давали су сагласност за именовање секретара организација Црвеног крста у 
свом саставу.    

Одржано је 9 саветовања са секретарима организацијама Црвеног крста из 
Републике Србије (у две покрајинске организације Црвеног крста, Црвеном крсту 
Београд и на нивоу округа или више округа). На састанцима су разматрана актуелна 
питања из рада организација Црвеног крста у Републици Србији.  

Одржано је и саветовање за секретаре организација Црвеног крста Србије у 
дечјем одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у Баошићима од 8. до 
11. септембра 2016. године на коме је присуствовао 121 секретар организација 
Црвеног крста у Србији. 

У Новом Саду је 20. октобра 2016. године одржан изузетно значајан скуп под 
називом “Организација Црвеног крста у помоћној улози надлежним државним органима 
у хуманитарној области” у Скупштини АП Војводине у организацији покрајинске 
скупштине и Црвеног крста Војводине који је био намењен представницима локалних 
самоуправа, градоначелницима, председницима општина, начелницима за финансије 
и њиховим сарадницима који прате рад Црвеног крста. Овакав скуп је прави пример 
добре праксе који је потребно и наставити. 
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 Скуп је отворио председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор истакавши 
да је Црвени крст за својих 140 година постојања постао симбол солидарности и 
хуманости, да је његова улога у свакодневном животу велика, али да се сусреће са 
проблемима на локалном нивоу у области финансирања и уважавања његове улоге. 

Председник Црвеног крста Војводине Дејан Укропина представио је законске 
оквире деловања Црвеног крста, о програмским активностима говорила је секретар 
Црвеног крста Војводине Лидија Риц – Рихтер, а финансијски аспект Закона о Црвеном 
крсту Србије представила генерални секретар Црвеног крста Србије Весна Миленовић. 

На скупу су били присутни секретари из 45 организација Црвеног крста у 
градовима и општинама у Војводини и представници преко 35 градова и општина. 

Након овог скупа очекује се боље разумевање и финансирање Црвеног крста од 
локалних самоуправа. 

Скуп је био веома добро медијски пропраћен. 
У Граду Београду одржано је више састанака на којима су разматрана питања 

везана за укључивање организација Црвеног крста у Београду у буџете градских 
општина. Супротно Закону о Црвеном крсту Србије, већина организација Црвеног крста 
на територији Града Београда није заступљена у буџету градских општина, што ће 
утицати на могућност Црвеног крста у Београду да реализује свој мандат. 

У седишту Црвеног крста Србије редовно су одржавани састанци са 
председницима и секретарима организација Црвеног крста, представницима 
међународних хуманитарних организација и представницима других организација и 
установа. 

Одржани су састанци са председницима општина Власотинце, Бујановац, 
Прешево, Књажевац, Прокупље, Нишка бања, Блаце, Рача,  Врање  и градској општини 
Звездара у вези актуелних питања из рада организација Црвеног крста у овим 
срединама, 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. 

Волонтери и донатори су дали значајан допринос акцијама и активностима 
организација Црвеног крста и резултатима које је постигао Црвени крст Србије. 
Волонтерима  и донаторима Црвеног крста је посвећивана посебна пажња на свим 
нивоима организовања. 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 143 

Златни знак Црвеног крста Србије 52 

Медаља Црвеног крста Србије 11 

                                                Укупно: 206 
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ОДРЖАВАЊЕ, ФУНКЦИОНИСАЊЕ И РАЗВОЈ ПОСЛОВНО - ФИНАНСИЈСКОГ 
СИСТЕМА ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ 
(Правни основ  - чланови 6,7,9,13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије)  
 

Пословно-финансијски систем је и током 2016. године био у функцији 
финансијског извештавања у складу са Међународним стандардима финансијског 
извештавања уз истовремено  успостављање јединственог начина вођења пословних 
књига, и пружање ажурних, комплетних, тачних и поузданих информација о 
финансијском пословању и финансијским извештајима Црвеног крста Србије и укупне 
структуре Црвеног крста у свим организацијама Црвеног крста на територији 
Републике.  

Током 2016. године реализована су значајна побољшања, и то : 

 У периоду од јануара до априла интензивно се радило на усаглашавању новог 
статистичког обрасца за извештавање са свим стручним сарадницима у 
Црвеном крсту Србије, како би се на време омогућила израда обрасца у 
софтверу у оквиру подсистема „Зис-инфо вредновање активности“. 
Усаглашавање је извршено у складу са потребама правдања индикатора кроз 
Обрасце М1 и М2; 

 Репрограмирање софтвера (подешавање за рад у Frameworku 4), дораде, 
тестирање форми и функционалности; 

 Почетком марта одржан је састанак са ИТ администраторима из свих ИТ 
центара на тему предстојећих инсталација лиценци OS WIN10, SQL сервера 
2014, антивирус лиценци NOD 32, као припрему за инсталацију репрограмираног 
софтвера у свим организацијама Црвеног крста у Србији; 

 У марту је вршено додатно тестирање софтвера са корекцијама које су 
претходно урађене, а потом је финансијски софтвер презентован финансијској 
служби Црвеног крста Србије; 

 Средином априла оформљена је радна група коју су сачињавали финансијски 
радници из Црвеног крста Србије и ИТ центара Војводина, Београд, Крагујевац, 
Краљево и Ниш, у сврху заједничког тестирања целокупне нове софтверске 
верзије пре пуштања у рад; 

 Такође је направљен репликатор који ће размењивати податке између 
општинских организација и ИТ центара. Репликатор је урађен у Framework 4.0 
што омогућава рад са тренутно свим постојећим Windows оперативним 
системима. 

Реализоване су и остале активности : 

▪ Израда и анализа планова буџета за средства од игара на срећу у организацијама 

Црвеног крста;. 
У јануару 2016. године извршена je презентација подсистема „Буџет“ за оне 

организације ЦК са подручја Косова и Метохије којима је инсталиран софтвер, а то 
су: покрајинска ОЦК Косова и Метохије, Косовска Митровица, Зубин Поток, 
Лепосавић, Звечан, Ново Брдо, Косово Поље, Липљан, Штрпце, Грачаница и 
Косовска Каменица, са циљем обезбеђивања стручне помоћи приликом уноса 
планова буџета за 2016. годину; 
 У мају је завршена израда новог Обрасца за извештавање у пословно-

финансијском софтверу, као и реплика података, након чега је извршено 
тестирање обрасца и нове реплике података на релацији сервер Црвеног крста 
Србије – ИТ центар – организација Црвеног крста, као и у супротном смеру; 
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 Крајем маја је у просторијама Црвеног крста Србије извршена обука новог 
магационера за рад у софтверу за робно пословање у дечјем одмаралишту 
Црвеног крста Србије у Баошићима; 

 Током маја и јуна извршена је инсталација репрограмиране верзије софтвера на 
свим рачунарима организација Црвеног крста, као и презентација софтверског 
решења новог Обрасца за извештавање, за све организације Црвеног крста у 
градовима и општинама на нивоу ИТ центара (Војводина, Београд, Крагујевац, 
Краљево, Ниш и Косово и Метохија ); 

 Приликом инсталације нове верзије софтвера урађено је и усаглашавање свих 
база података организација Црвеног крста са базама ИТ центара; 

 Скоро на недељној основи реализоване су посете организацији ЦК Прешева 
ради стручне помоћи у раду магацинског пословања; 

 Крајем јуна дефинисане су потребне дораде у софтверу добровољног 
давалаштва крви на бази предлога Радне групе; 

 Почетком јула одвијале су се активности на прикупљању података новог 
Обрасца за извештавање кроз софтвер из свих ОЦК за период јануар - јун 2016., 
а који су били неопходни за извештавање - правдање индикатора, према 
министарству здравља; 

 Крајем јула приступило се изради планова буџета за 2017.годину, на основу 
шестомесечних показатеља у форми образаца М1,М2 према ресорном 
министарству; 

 У периоду од септембра до новембра радило се на изради нових извештаја и 
допуна у пословно финансијском софтверу који су у међувремену прикупљени; 

 Почетком децембра извршено је тестирање и инсталација нове верзије 
софтвера у свим организацијама Црвеног крста; 

 На захтев Црвеног крста Зајечара одржан је састанак са представником 
књиговодствене агенције која води књиговодство Црвеног крста Зајечара. 
Извршена је презентација финансијског софтвера Црвеног крста Србије и 
постигнут је договор око реорганизације финансијског пословања Црвеног крста 
Зајечар од 2017. године, односно укључивање у оквиру финансијског софтвера 
Црвеног крста Србије; 

 Услед промене кадрова у појединим организацијама Црвеног крста, у периоду од 
21.12. – 23.12.2016. реализована је обука за коришћење обавезних подсистема     
(Буџет, Робно пословање и подсистем за вредновање активности организација 
Црвеног крста ) за следеће организације Црвеног крста: Суботица, Врбас, 
Сремски Карловци, Сента, Мали Иђош и Прешево; 

 Праћење и реализација правдања средстава од игара на срећу на свим нивоима 
организовања вршила се месечно; 

 Крајем децембра одржан је састанак са систем администраторима и програм 
администраторима из ИТ центара на коме су упознати са задацима у 2017. 
години и роковима реализације. 

 
Активности у склопу администрирања мреже и система у седишту Црвеног крста 

Србије током 2016. 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 
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пакета (Internet Еxplorer, Мicrosoft Оutlook, Wоrd, Еxcel), администрација и одржавање 
АntiVirus software Еset NOD32; 

 Крајем фебруара извршена је обнова годишње лиценце антивирусног софтвера 
ESET NOD 32 како у седишту тако и организацијама Црвеног крста;  

 У априлу је одрађено проширење постојеће WIFI бежичне мреже у Симиној 19 са 
додатних два уређаја (access point-а) HP 425 у ходнику на првом спрату и 
спомен соби; 

 У интервалу мај - јун урађена је миграција са мејл сервера Mdaemon на Microsoft 
Exchange 2016 са миграцијом свих 276 email налога и инсталирање новог 
сервера са новим доменом redcross.org.rs, као и mail.redcross.org.rs ради лакшег 
повезивања webmail-a; 

 До 31. јула завршено је ажурирање Windows оперативних система XP, 7 i 8                       
(пребацивање на Win 10 платформу), на компјутерима који подржавају Win 10 
оперативни систем; 

 У августу су набављени и инсталирани сертификати за глобално препознавање 
нашег домена redcross.org.rs као и mail.redcross.org.rs ради лакшег повезивања 
wебмаил-а; 

 У септембру је постављен скрипт за бекап мејл базе и логова са Еxchange 
сервера; 

 У октобру је одрађено проширење постојеће WIFI бежичне мреже у Симиној 19 
са додатним уређајем (access point-а) XP 425 у ИТ канцеларији; 

 Током године је уграђен и видео надзор са централним уређајем за снимање у 
сервер сали као и бежично озвучење велике сале на првом спрату; 

 Техничка подршка сарадницима у секретаријату Црвеног крста Србије као и 
сарадницима у општинским организацијама Црвеног крста. 

 
ПРАВНИ ПОСЛОВИ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Сви правни послови су обављани у циљу спровођења 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 (нарочито у вези радних односа), закључивању 
потребних уговора (ауторских, о делу, донацији, купопродајних), а вођени су и судски 
поступци. 

У складу са одлукама Управног одбора Црвеног крста Србије и генералног 
секретара спроведени су од почетка године поступци за 34 јавне набавке велике 
вредности за укупан износ процењене вредности 439.969.000 динара без ПДВ-а и 
уговорене вредности од 361.459.000 динара без ПДВ-а, као и 6 јавних набавки мале 
вредности, процењене вредности 8.690.000 динара без ПДВ-а и укупне уговорене 
вредности 5.607.000 динара без ПДВ-а, а обустављено је 7 поступака из законских 
разлога (зато што није било понуда или су понуђене цене изнад процењене 
вредности). Поништених поступака није било.  

У односу на процењену вредност, поступцима јавних набавки је извршена 
уштеда средстава у укупном износу од 81.593.000 динара без ПДВ-а. Спроведено је и 
63 поступка набавки по Процедурама Међународне федерације друштава Црвеног 
крста и Црвеног полумесеца за артикле предвиђене Апелом Међународне федерације 
друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца. 
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НАДЗОРНИ ОДБОР 
 
Надзорни одбор је одржао две седнице, уз разматрање извештаја о попису 

имовине и обавеза Црвеног крста Србије са стањем на дан 31.12.2015. године, 
завршног рачуна, Извештаја о раду  Надзорног одбора за 2015. годину и Плана рада 
Надзорног одбора Црвеног крста Србије за 2016. годину, извршио је контролу у вези 
рада и пословања Дечјег одмаралишта у Баошићима, а обавио је и контроле 
пословања Седишта. Није било примедби на рад Одмаралишта у Баошићу нити на рад 
Седишта.  
 
 



 


