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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 у 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. 

 

 



 

 

 

 
     

УВОД 

 

Црвени крст Свилајнац  у  2019. години делује, 

функционише  и реализује јавна овлашћења Црвеног крста и 

програмске активности у складу са Планом рада за 2019. 

годину и: 

- Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о 

трансфузиолошкој делатности, Законом о ванредним 

ситуацијама, Законом о безбедности и здрављу на раду, 

Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Законом о 

здравственој заштити, 

-   Статутом Црвеног крста Србије,  

-   Статутом Црвеног крста Свилајнац, 

-   Планом акције Црвеног крста Свилајнац за период 

2018. – 2022. година, 

-  Пројектима, Акционим плановима и Стратегијама 

које је усвојила Општина Свилајнац, 

-   са потребама Општине Свилајнац,  

- 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 2019. години Црвени крст Свилајнац : 

-  предузима активности на решавању питања 

постојања и функционисања организације Црвеног крста, 

-   успешно реализује поверена јавна овлашћења 

Црвеном крсту, 

- показује јединство, организованост, одговорност и 

спремност да правовремено и адекватно реагује на 

организован начин у најтежим ситуацијама и помогне 

угроженом становништву, 

-  поштује усвојене процедуре рада, 

- делује као независна, хуманитарна, добровољна 

организација која има положај организације која помаже 

надлежним државним органима у хуманитарној области, 

- окупља, оспособљава и укључује  волонтере 

Црвеног крста у свим областима рада Црвеног крста, 

- доказује своју улогу и значај у друштву. 

Црвени крст Свилајнац у 2019. години реализује своје 

циљеве и задатке у следећим условима: 

- пред Црвени крст у целини постављани су велики 

захтеви, а финансијске могућности су недовољне, 

- потребе за деловање Црвеног крста биће веома 

изражене, као и потребе за хуманитарном помоћи, 

- деловање у поплавама у претходном периоду 

захтевало је огромне напоре и велико ангажовање Црвеног 

крста. 

У реализацији свих активности Црвеног крста 

Свилајнац учествује 4 запослена лица,  и један број лица по 

уговору о привременим и повременим пословима и више 

десетина волонтера свих узраста и професија.  

Црвени крст Свилајнац ће у 2019. години: 

            - предузимати значајне активности на очувању нивоа 

финансијских средстава    предвиђених у буџету за 2019. 

годину, 

- биће ангажован на обезбеђењу што стабилније 

финансијске основе у организацији Црвеног крста кроз 

залагање за поштовање и примену Закона о Црвеном крсту 

Србије и других закона који регулишу рад Црвеног крста, 

-  обезбедити велики број  донација, 

- реализовати скупове за запослене и волонтере који 

су део програмских активности. 

Активности Црвеног крста Свилајнац у 2019.години 

неће бити нити смањене нити заустављене, сви програми се 

реализују, како програми помоћи домаћем социјално  

 

 

 

угроженом становништву, тако и развојне активности које су 

реализоване у највећој могућој мери. 

Црвени крст Свилајнац је сачинио и доставио 

Општини Свилајнац, Извештај о раду Црвеног крста 

Свилајнац за 2016. годину, као и План рада Црвеног крста 

Свилајнац за 2019.годину, Финансијски план за 2019. годину и 

редовно вршио правдање сваког прилива средстава било да је 

он из Општине Свилајнац, Црвеног крста Србије, НСЗ или 

других донатора. 

И у 2019. години Црвени крст Свилајнац реализоваће 

бројне активности у складу са својим планом рада и 

потребама у локалној средини и сарадњи са органима 

Општине Свилајнац.  

Црвени крст Свилајнац реализоваће програме у десет 

основних области рада Црвеног крста Свилајнац, а то су: 

 

1. Промоција и омасовљавање добровољног 

давалаштва крви 

2. Здравствено превентивна делатност  

3. Прва помоћ и реалистички приказ повреда, 

стања и обољења 

4. Социјална делатност  

5. Подмладак и омладина 

6. Деловање у несрећама  

7. Служба тражења 

8. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Светски дан срца-29.септембар 

''Буди херој свога срца''  

Светски дана срца, под слоганом „Буди херој 
свога срца“, обележен је у Свилајнцу 
бесплатним превентивним прегледима и 
дељењем здравствено-васпитног 
материјала. Запослени у Црвеном крсту 
Свилајнац и волонтери Црвеног крста 
Свилајнац заједно са представницима Дома 
здравња Свилајнац заинтересованим 
грађанима мерили су висину крвног притиска, 
ниво шећера у крви, телесну тежину и 
делили пригодне флаjере и лифлете. 
Светски дан срца је установљен 2000. 
године, са циљем да информише људе 
широм света да су болести срца и крвних 
судова водећи узрок смрти. Сваке године у 
свету 17,9 милиона људи умре као 
последица болести срца и крвних судова, а 
процењује се да ће до 2030. године тај број 
порасти на 23 милиона. Светска федерација 
за срце упозорава да најмање 85% 
превремених смртних исхода може да се 
спречи контролом главних фактора ризика 
(пушење, неправилна исхрана и физичка 
неактивност). Наша препорука свима је била 
да сви заједно треба да живимо здравијим 
живот, да је потребно припремати здраве 
оброке и да се правилно хранимо, да својим 
примером показујемо деци како да буду 
физички активнија, да је потребно забранити 
пушење у својој кући/стану и помоћи другима 
да престану са овом лошом навиком. 
Здравствени радници ће наставити да 
помажу саветима свим пушачима да 
престану да пуше. 

 

 
 

1.октобар –Међународни дан 
старијих особа 

Међународни дан старијих особа у свету и 
код нас обележава се 1. октобра, у складу са 
Резолуцијом 45/106 коју је прогласила 
Генерална скупштина Уједињених нација 14. 
децембра 1990. године, са циљем да се 
нагласи важност прилагођавања животног 
окружења потребама и способностима 
старијих жена и мушкараца.Тема 
овогодишње кампање “Ка једнакости у 
старијем добу” је усклађена са десетим 
циљем одрживог развоја који се односи на 
смањење неједнакости унутар и међу 
земљама, кроз оснаживање и промовисање 
социјалног, економског и политичког 
укључивања свих људи, без обзира на 
године, пол, инвалидност, расу, етичку 
припадност, порекло, религију, економски 
или други статус. Црвени крст Свилајнац као 
и ранијих година обележио је овај дан у 
својим просторијама пријемом за наше 
најстарије суграђане. 

 

 

Камп Подмладка Црвеног 
крста – Грза 2019. 

У периоду од 4. до 6. октобра 2019. године 
реализован је камп Подмлатка Црвеног крста 
у хотелу “Колиба“ на Грзи чији је носилац био 
Црвени крст Парађин а у коме су 
учествовали млади волонтери из Црвеног 
крста: Параћин, Јагодина, Свилајнац, 
Бољевац, Ћићевац, Деспотовац, Варварин и 
Рековац. Реализатори програма Кампа су 
едуковани активисти- дифузери,  запослени у 
секретаријату организација Црвеног крста 
који су кореализатори кампа и чланови Тима 
младих Црвеног крста Параћин. 



 

 

Евалуација одговора на 
јунске поплаве 2019. 
У складу са потписаним уговором са 
Међународном федерацијом друштава 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца и 
договореним активностима у оквиру ДРЕФ 
операције одговора на последице поплава 
које су погодиле Србију током лета 
08.10.2019. године у Београду у седишту 
Црвеног крста Србије урађена је интерна 
евалуација одговора на јунске поплаве ДРЕФ 
2019. . У евалуацији су учествовали Црвени 
крст Краљево; Црвени крст Лучани; Црвени 
крст Крупањ; Црвени крст Трстеник; Црвени 
крст Свилајнац; Црвени крст Алексинац; 
Црвени крст Прокупље; Црвени крст 
Деспотовац; Црвени крст Коцељева. 

 

Трка ''За срећније детињство''  

„Трка за срећније детињство“ је једна од 
традиционалних, најмасовнијих и најшире 
прихваћених хуманитарних активности 
Црвеног крста намењена подмладку и 
омладини. Ова активност има за циљ да 
међу младима у основним и средњим 

школама подстакне хуманост, промовише 
здраве стилове живота и пропагира 
волонтерски рад. 

 
 

Црвени крст Свилајнац у складу са 
календаром активности Црвеног крста Србије 
организује ову акцију у првој недељи октобра 
месеца. Млади волонтери наше организације 
обавештавају ученике основних и средњих 
школа о начину учествовања и циљу саме 
манифестације. Такође волонтери врше 
продају стартних бројева за трку. Цена 
стартног броја износи 50,00 динара, а сав 
приход прикупљен од ученика основних и 
средњих школа користи се за побољшање 
ученичког сандарда у школама које су 
учествовале у самој акцији. У овој години у 
акцији је прикупљено 60.000,00 динара и сва 
средства су пренета школама на коришћење. 

 

Чланови Црвеног крста 
Свилајнац у посети Републици 
Српској 

Чланови Црвеног крста Свилајнац на позив 
УДДК “Рудар“ Угљевик и Црвеног крста 
Угљевик посетили Угљевик, учествовали на 
акцији добровољног давања крви која је 
одржана у Угљевику 12.10.2019. године и 
били гости УДДК “Рудар“ и Црвеног крста 
Угљевик. На кцији добровољног давања крви 
у Угљевику крв су дала три добровољна 
даваоца из Свилајнца. Истовремено ова 
прилика је искоришћена и за разговоре у 
области Добровољног давалаштва крви, 
размену искустава у раду Црвеног крста и 
договорени су наредни кораци у сарадњи 
Црвеног крста Свилајнац и Црвеног крста 
Угљевик. 



 
 

 

 

Традиционално                      
Црвени крст Свилајнац           
узима учешће у Дечијој недељи 

 

Првa нeдeљa oктoбрa je врeмe кaд Црвeни 
крст oблежaвa Дeчиjу нeдeљу кoja je 
трaдициoнaлнa aктивнoст и oбележава сe oд 
7. дo 13. oктoбрa пoд слoгaнoм „Дa прaвo 
свaкo – дeтe уживa лaкo“ . Вoлoнтeри 
Oпштинскe oргaнизaциje Црвeнoг крстa  
Свилајнац, и овог пута пoсeтили су 
Предшколску установу “Дечја радост “ у 
Свилајнцу и нajмлaђe упoзнaли сa њихoвим 
прaвимa и oбaвeзaмa. Дeцa су им зaузврaт, 
крoз песмицe, рeцитoвaла њихoвa прaвa сa 
кojимa су упoзнaти кao и крoз цртeжe 
цртajући  вртић, шкoлу, пoрoдицу чимe су 
пoкaзaли дa знajу дa имajу прaвo нa  
oбрaзoвaњe, дa имajу прaвo дa живe сa 
рoдитeљимa, прaвo нa игру и другo.  

 

Дружeњa у тoку Дeчиje нeдeљe сa дeцoм из 
Свилајначког вртићa и млaдих вoлoнтeрa 
Црвeнoг крстa Свилајнац су пoстaли 
трaдициoнaлни, jeр вeћ низ гoдина 

спрoвoдимo сличнe aктивнoсти у oвoм 
пeриoду.  

Други свилајначки 
полумаратон 

У организацији АРК “Дуге стазе“ из 
Свилајнца, у недељу 13.10.2019. године у 
Свилајнцу, одржан је други свилајначки 
полумаратон уз подршку Општине Свилајнац, 
Спортског савеза општине Свилајнац, 
Природњачког центра Свилајнац, Црвеног 
крста Свилајнац, Волонтера Пољопривредно 
– ветеринарске школе Свилајнац и КУД-а “ 
Синђелић“. У оквиру ове манифестације 
одржане су две трке и то Полумаратонска 
трка (21,1 км, лимит 3h) i Трка задовољства 
(5,28 км, лимит 1h). Обе трке су стартовале у 
10h у улици Светог Саве, код Парка 
пријатељства. Обезбеђене су одговарајуће 
награде за победнике, а полиција је 
обезбеђивала манифестацију која је одржана 
на улицама Свилајнца. Дуж стазе били су 
постављени контролни пунктови са водом и 
другим освежењем за учеснике, а Црвени 
крст Свилајнац је имао своја два пункта за 
пружање прве помоћи где су екипе Црвеног 
крста Свилајнац биле у приправности да 
пруже прву помоћ такмичарима уколико буде 
било потребно. 

 

Хуманитарна акција за помоћ 
породици Ђорђевић из 
Кушиљева којој је кућа 
оштећена у пожару 

Црвени крст Свилајнац и Основна школа 
“Вожд Карађорђе“ из Кушиљева реализовали 
су хуманитарну акцију прикупљања новчаних 
средстава, гардеробе, обуће и школског 
прибора за породицу Милорада Ђорђевића 



 

из Кушиљева којој је пожар на електричним 
инсталацијама оштетио кућу до те мере да су 
морали да се сместе код рођака у оближњем 
месту Породин. Милорад Ђорђевић и његова 
супруга имају двоје деце која су ученици 
Основне школе “Вожд Карађорђе“ из 
Кушиљева. Породица је и пре пожара живела 
у тешкој економској ситуацији тако да им је 
ватрена стихија нанела штету коју они нису у 
могућности да сами санирају. На иницијативу 
Црвеног крста Свилајнац, Ђачки парламент 
Основне школе “Вожд Карађорђе“ из 
Кушиљева и Основна школа “Вожд 
Карађорђе“ из Кушиљева и Црвени крст 
Свилајнац, организовали су хуманитарну 
акцију у којој је прикупљено 10.000 динара, 
гардероба, обућа и школски прибор који су 
предати породици Ђорђевић у Кушиљеву.  

 

Светски дан хране 16. октобар 
Месец правилне исхране  

Црвени крст Свилајнац и Патронажна служба 
Дома здравља Свилајнац поводом 16. 
октобра Светског дана хране у Роанди 
организовали су здравствено превентивне 
прегледе за мештане овог ресавског места. 

Зaштo je прaвилнa исхрaнa вaжнa? 

Хрaнити сe прaвилнo знaчи oбeзбeдити тeлу 
свe пoтрeбнe хрaнљивe и зaштитнe мaтeриje 
зa oптимaлaн рaд свих ћeлиja и ткивa, кao и 
дoбру зaштиту oд инфeкциja. Кoликo je 
прaвилнa исхрaнa вaжнa гoвoрe пoдaци o 
брojним бoлeстимa кoje су пoслeдицa 
нeпрaвилнe исхрaнe. Гojaзнoст, пoвишeн 
крвни притисaк, пoвишeнe врeднoсти 
мaснoћa у крви, шeћeрнa бoлeст сaмo су нeки 
oд вeликoг брoja пoрeмeћaja здрaвљa у чиjoj 
oснoви je нeпрaвилнa исхрaнa, a брoj 
нaжaлoст пoслeдњих дeцeниja у стaлнoм 
пoрaсту. 

 

 

Међународни дан борбе 
против сиромаштва -17.октобар 

 

Поводом обележавања Meђунaрoдног дaна 
бoрбe прoтив сирoмaштвa Црвени крст 
Свилајнац је обезбедио пакете хране за 
породице које су на рубу сиромаштва, 
односно за оне који нису остварили права из 
области социјалне заштите. Meђунaрoдни 
дaн бoрбe прoтив сирoмaштвa oбeлeжaвa сe 
у трeнутку кaдa je вeлики брoj oних кojи 
нeмajу мoгућнoсти дa зaдoвoљe свoje 
oснoвнe живoтнe пoтрeбe и живe испoд 
грaницe сирoмaштвa, изjaвилa je Сузaнa 
Пaунoвић, дирeктoркa Кaнцeлaриje зa људскa 
и мaњинскa прaвa. У Србиjи je aктуeлнo 
267.949 кoрисникa нoвчaнe сoциjaлнe 
пoмoћи. Пoдaци пoкaзуjу дa je нajугрoжeниje 
стaнoвништвo oнo кoje живи извaн урбaних 
пoдручja, дeцa и млaди, нeoбрaзoвaни, 
нeзaпoслeни и нeaктивни нoсиoци 
дoмaћинствa. У вeoмa тeшкoм пoлoжajу 
нaлaзe сe и мнoгoчлaнe пoрoдицe, сaмoхрaни 
рoдитeљи, кao и oсoбe сa инвaлидитeтoм и 
њихoвe пoрoдицe.   

 

 



 
 

Подршка породицама које су 
претрпеле штету од поплава у 
јуну 2019.године 

Црвени крст Свилајнац обележиио је 18. 
октобар као Европски дан борбе против 
трговине људима, подсећајући ученике 
средњих школа да је то једно од највећих зла 
које је опстало чак и до модерног доба. 

Да ли мислиш да је проблем далеко од 
тебе? #BližeJeNegoŠtoMisliš #It’sCloserThanY
ouThink.  

Волонтери Црвеног крста Свилајнац у 
времену од 10:30 до 13:00 часова у  средњим 
школама општине Свилајнац информисали 
су своје вршњаке о мерама опреза које је 
потребно применити када аплицирају за 
посао како би се заштитили од намере 
трговаца људи. 

 
 

Акција добровољног 
давања крви за ученике 
средњих школа 
РЕКОРДАН ОДЗИВ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 
ШКОЛА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ НА 
АКЦИЈИ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ. 

Црвени крст Свилајнац организовао је акцију 
добровољног давања крви, за све 
заинтересоване ученике средњих 
школа општине Свилајнац, заједно са 
Заводом за трансфузију крви из Ниша.  

У односу на број пунолетних ученика и броја 
ученика који су дали крв ово је по проценту 
успешних давања крви најбоља акција 

добровољног давања крви у свилајначким 
шклама. 

Црвени крст Свилајнац користи прилику да се 
захвали свима. Такође се захваљујемо 
професорима и руководству школа које имају 
овакве хумане ученике.  Акција је одржана у 
просторијама Пољопривредне школе у 
Свилајнцу у времену од 8 до 14 сати, у петак 
18.октобра 2019. године.  У акцији 
добровољног давања крви, крв је дао 71 
ученик. 

 
 

Регионална обука младих 
волонтера у области ДДК 

Црвени крст Србије уз подршку Црвеног 
крста Јагодина, организовао је 29. и 30. 
октобра 2019. године, обуку из области 
добровољног давалаштва крви за младе 
волонтере Црвеног крста. Обуци су 
присуствовали млади волотери Црвеног 
крста Јагодина, Деспотовац, Свилајнац, 
Параћин, Рековац и Ћићевац. Волонтер 
детаљно разуме како акција добровољног 
давања крви изгледа из угла даваоца и 
способан је да одговори на сет једноставних 
питања потенцијалних давалаца крви из угла 
волонтера и „даваоца крви“ разумевајући 
своје место у оквиру Црвеног крста. Волонтер 
„улазећи у кожу даваоца“ разуме како 
изгледа процес добровољног давања крви, 
разуме задатке трансфузиолошке службе – 
чланова екипе, на једној акцији и може да 
увиди ограничења у сопственом ангажовању 
кад је реч о медицинским аспектима давања 
крви. 

Вршњачким приступом волонтери су добили 
прилику да поставе питања која иначе не би 



 

поставили на правој акцији или за то не би 
било времена и да добију одговор. 

Волонтери су разумели да је важно да умеју 
да се понашају у непредвидивим ситуацијама 
са много људи и шта се од њих на акцији 
давања крви очекује, као и шта им је на 
располагању за то. 

 
 

Здрави стилови живота 

Црвени крст Свилајнац , заједно са Спортско-
атлетским удружењем “Дуге стазе “ из 
Свилајнца, организовао је 15.11.2019. године 
сусрет младих волонтера и чланова овог 
клуба на коме је истакнут значај физичке 
активности на здравље и опште стање 
људског организма. 

 

Међународни дан 
толеранције -16. новембар 

Црвени крст Свилајнац и ове године 
обележава Међународни дан толеранције у 
оквиру програма Промоције хуманих 
вредности, где је за волонтере Црвеног крста 
Свилајнац, реализован низ интерактивних 
едукативних радионица и активности које су 
везане за ову битну тему. 

Манифестација је организована у 
просторијама Црвеног крста Свилајнац. Циљ 
оваквих активности је подсећање на то да 
свако људско биће заслужује поштовање и 
право на то да буде оно што јесте али 
истовремено кроз уважавање различитости, 
односно поштовање и прихватање других 
људи који су другачији, било по питању 
националности, вере, ставова, идеја, 
мишљења и начина живота. 

Битно је да сви развијемо свест о томе, како 
не би стварали предрасуде и били у 
конфликту, страху или испољавали 
нетрпељивост према онима који нису попут 
нас. Треба допустити другима, који су 
другачији од нас да нам се представе  и да 
нас упознају, јер прихватање и разумевање 
различитих ставова, култура, вредности, 
представља основу за квалитетнију 
комуникацију и живот заједнице. 

 

 

Акција добровољног давања 
крви на ТЕ ''Морава'' Свилајнац 

У  среду, 20.11.2019. године у периоду од 8 
до 14 часова у просторијама Термоелектране 
“МОРАВА“ из Свилајнца организована је 
акција добровољног давања крви. 

Ова акција је специфична прво по томе да је 
то ЈЕДИНА акција у НЕКОМ привредном 
колективу У ОПШТИНИ СВИЛАЈНАЦ коју је 
реализовала екипа Завода за трансфизију 
крви Ниш и то је једина акција у општини 
Свилајнац која се организује у једном 
предузећу у коме  крв дају запослени 
радници. Акција је реализована уз огромно 
разумевање менаџмента ТЕ “Морава“ а 
поводом 50. година рада овог предузећа. 



 
 

Акцију су организовали Црвени крст 
Свилајнац и ТЕ “Морава“ а реализовала је 
екипа ЗТК Ниш. 

Акција је изузетно добро организована и у 
акцији је 38 добровољних давалаца дало 
крв.  

 
 

ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ 

Млади волонтери Црвеног крста Свилајнац 
успешно су реализовали радионице 
програма Промоција хуманих вредности у 
ОШ “ Бранко Радичевић“ у Седлару. Програм 
је реализован за 21 ученика седмог разреда 
основне школе.  
 

 
 

Борба против трговине 
људима 

22. новембра 2019. у просторијама Основне 
школе “Бранко Радичевић“ у Седлару 
реализоване су радионице на тему Борба 
против трговине људима за ученике осмог 
разреда основне школе “Бранко Радичевић“ 
из Седлара. Трговина људима је озбиљан 
друштвени проблем, јер најдрастичније 
угрожава основна људска права као што су: 

право на живот, на слободу избора, на 
слободу кретања. Са овим обликом 
криминала суочени су људи широм света . У 
покушају да смањи или елиминише овај 
проблем укључио се и Црвени крст Србије. 
Црвени крст Свилајнац активно је укључен у 
реализацију програма борба против трговине 
људима од 2016. године. 

 

 

 

Основна школа „Јован 
Јовановић Змај“ – објединила 
наставу и хуманост 

 

У  петак, 22.11.2019. године у периоду од 8 
до 15 часова у просторијама Основне школе 
“Ј.Ј.Змај“ Свилајнац организована је акција 
добровољног давања крви. 

Ова акција је специфична прво по својој 
хуманости јер је то једина акција у општини 
Свилајнац која се организује у једној 
установи и у којој крв дају наставници школе, 
родитељи деце, запослени у школи, бивши 
ђаци, пословни партнери школе, директори.  

Друго акција давања крви има и едукативни 
карактер и по томе је јединствена у Србији. 
Иницијатор акције је актив наставника 
биологије који током извођења акције заједно 
са својим ученицима прати акцију и обрађује 
наставне јединице које су у наставном плану 
и програму за предмет биологије. 

Акцију су организовали Црвени крст 
Свилајнац, Основна школа “Ј.Ј.Змај“ и ЗТК 
Ниш. 



 

Акција је изузетно добро организована и у 
акцији је 75 добровољних давалаца дало 
крв, од којих је 6 добровољних давалаца 
крв дало први пут.  

 

Едукација најмлађих –како да 
препознају трговину људима 

Млади волонтери Црвeнoг крстa Свилајнац 
oдржaли су рaдиoнице o тргoвини људимa 
предшколцима Предшколске установе “Дечја 
радост“ у Свилајнцу. 

Ширoм Србиje oдржaвajу сe рaдиoницe и 
предавања у предшколским установама, 
oснoвним и срeдњим шкoлaмa кaкo би дeцу 
учили дa сe зaштитe oд тргoвинe људимa. 

 

У oбjeкту Предшколске установе “ Дечја 
радост“ у Свилајнцу, 26.11.2019. године шест 
младих волонтера Црвеног крста Свилајнац 
реализовало је 3 радионице, у свакој од 3 
предшколске групе по једну радионицу 
посвећену борби против трговине људима. 

Обука прве помоћи за 
кандидате за возаче 

Црвени крст Свилајнац, у последњој недељи 
новембра 2019. године, реализовао је обуку 
из прве помоћи за будуће возаче у 
просторијама Црвеног крста Свилајнац. До 
краја године очекује се још једна обука за све 
заинтересоване будуће возаче. 

 

 

1. децембар – Светски дан 
борбе против СИДЕ 

 

Поводом, 1. децембра – Светског дана борбе 
против ХИВ/АИДС-а, Црвени крст Свилајнац 
и Пољопривредно ветеринарска школа са 
домом ученика Свилајнац, у четвртак, 
28.11.2019.године, организовали су за 
ученике Пољопривредно ветеринарске школе 
са домом ученика Свилајнац предавање 
посвећено борби против ХИВ/АИДС-а. 

 У предивном амбијенту амфитеатра ове 
просветне установе предавање је одржао Др 
Векослав Зајић, волонтер и сарадник 
Црвеног крста Свилајнац. 

Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а ове 
године се обележава под слоганом “Друштво 
доприноси напретку” (Communities make the 
difference). 



 
 

 

Млади волонтери за 
пример 

У oквиру редовних акција добровољног 
давања крви у октобру и новембру 2019. 
године , a уoчи Дaнa вoлoнтeрa кojи сe 
прoслaвљa 5. дeцeмбрa, млади вoлoнтeри 
Црвeнoг крстa Свилајнац, кojи имajу изнaд 18 
гoдинa и кojи су прeтхoднo упoзнaти сa 
прoцeдурaмa дoбрoвoљнoг дaвaњa крви, 
дали су крв први пут у животу. 

„Oвим чинoм oни су дали свoj дoпринoс, прe 
свeгa, рaзвojу дoбрoвoљнoг дaвaлaштвa 
крви, aли и дaли примeр другим млaдим 
људимa кojи би сe мoгли укључити у oву 
најхуманију породицу, породицу 
добровољних давалаца крви“.  

 

5.децембар – 

Међународни дан волонтера  

Млади волонтери Црвеног крста Свилајнац 5. 
децембра 2019. године у просторијама 
Црвеног крста обележили међународни дан 
волонтера. Ове године Међународни дан 
волонтера обележава се под 
слоганом „Волонтери за будућност у коју 
су сви укључени“, где се посебна пажња 

поклања волонтерима који су ангажовани у 
својим локалним заједницама. Управо је 
њихов допринос оно што те заједнице чини 
отпорнијим и сигурнијим. 

Волонтирање оснажује појединца и 
повећава самопоуздање, сузбија 
депресију и помаже вам да останете 
физички здрави.Волонтери омогућавју да 
они који имају отежане животне околности 
постану равноправни чланови друштва, а 
кроз своје ангажовање штите рањиве 
угрожене групе од економске, друштвене и 
политичке маргинализације. Волонтирање 
има потенцијал јачања кохезије друштва, а 
може да допринесе стварању позитивних 
промена у друштву. Волонтерски рад у 
оквиру Црвеног крста Србије представља 
свесно поклањање времена, вештина, знања 
и енергије за добробит других људи и 
заједнице без материјалне надокнаде. 
Волонтери могу бити особе из свих 
друштвених група, свих узраста и имовинских 
стања, а активности на којима се ангажују 
такође варирају од учествовања у 
периодичним акцијама до сталних програма. 
Волонтирање осим што решава проблеме 
угрожених категорија становништва, оно и 
изграђује личност оних који волонтирају и 
помаже друштву да се упути у хуманијем 
смеру развоја и солидарности. 

Црвени крст Свилајнац је захвалан својим 
младим волонтерима. 

 

Омладинска теренска 
јединица 

Млади волонтери уз помоћ секретаријата 
Црвеног крста Свилајнац формирали су 
Омладинску теренску јединицу Црвеног крста 
Свилајнац “Мара Ресавкиња“, и одржали 



 

први годишњи сусрет волонтера ОТЈ Црвеног 
крста Свилајнац “Мара Ресавкиња“ . Скупу је 
присуствовало 25 младих волонтера Црвеног 
крста Свилајнац, где је иазабрано трочлано 
руководство у саставу: Ана Поповић, 
Кристина Јовановић и Андреа Марјановић, 
три најстарија и нај искуснија волонтера. 
Омладиснка теренска јединица је одмах 
прешла на разматрање конкретних 
активности које их очекују до краја 2019. 
године и анализирала планове за 2020. 
годину. Најважнија одлука је да се наредне 
године Годишње дружење младих волонтера 
Црвеног крста Свилајнац одржи од 7. до 
9.фебруара 2020. године уз присуство 
гостију, младих волонтера из десетак 
градова Србије са којима наши млади 
волонтери имају добру сарадњу. 

 

АНТИТРАФИКИНГ –
Пољопривредна школа Свилајнац 

Млади волонтери Црвеног крста започели су 
низ радионица у средњим школама на тему 
Борба против трговине људима. Прва 
радионица реализована је 06. децембра 
2019. године у Пољопривредно 
ветеринарској школи са домом ученика 
Свилајнац у Свилајнцу и то за ученике првог 
разреда средње школе а до краја године 
биће реализоване још седам радионица у 
Пољопривредној школи и Средњој школи 
Свилајнац у Свилајнцу. 

Црвени крст Свилајнац програм ''Борба 
против трговине људима'' реализује са 
различитим циљним групама као што су 
грађани, млади, просветни радници. Највећи 
акценат ставља се на ученике основних и 
средњих школа, предшколских установа, са 
којима се реализују информативне 
радионице како би ученици и најмлађи наши 
суграђани били упознати са овим проблемом 
и како би их наши едукатори научили мерама 
опреза. Жеља нам је да ученике упознамо са 
потенцијалним проблемима који се могу 

јавити на екскурзијама, сезонским пословима 
или било којим другим местима омогућеним 
за врбовање жртава. Носиоци овог програма 
су едуковани млади волонтери Црвеног крста 
Србије који поседују сертификате едукатора 
и тренера, које су стекли на националним 
обукама које је организовао Црвени крст 
Србије.  

 

Едукације антитрафикинга у 
Средњој школи Свилајнац 

Волонтери Црвеног крста Свилајнац 
реализовали су 18.12.2019. године едукацију 
за ученике Средње школе Свилајнац, смер 
кувар и конобар. 

 

Предавање на тему ''Болести 
зависности'' 
 

 

Црвени крст Свилајнац одржао едукaтивну 
рaдиoницу нa тeму “Бoлeсти зaвиснoсти” у 
OШ “Стеван Синђелић” у Војски. Рaдиoницoм 
су oбухвaћeни учeници седмих и oсмих 
рaзрeдa. Прeдaвaњe нa oву тeму oдржao je 
др Векослав Зајић. Учeници су упoзнaти сa 
бoлeстимa зaвиснoсти: нaркoмaниjoм, 
aлкoхoлизмoм и кoцкaњeм. У нaстaвку 
прeдaвaњa причaнo je o дрoгaмa и 



 
 

пoслeдицaмa кoнзумирaњa истих. Учeници су 
пoстaвљaли питaњa, дoлaзили дo зaкључaкa 
и увидeли кoликo je oвo прeдaвaњe и 
рaзгoвoр сa доктором Зајићeм  eдукaтивaн. 

ОВИЋА

 

 

Последња акција ДДК у 2019. 
 

Црвени крст Свилајнац у сарадњи са 
Заводом за за трансфузију крви Ниш, а под 
покровитељством Локалне самоуправе 
општине Свилајнац, 24.12.2019. године у 
просторијама Дома здравља Свилајнац, 
организовао је велику акцију добровољног 
давања крви у оквиру Зимске кампање 
добровољног давања крви под мотом „Не 
пропусти прилику да некоме спасиш живот“. 
Циљ ове кампање јесте да се обезбеде 
довољне количине крви за болесне и 
повређене, јер су током Новогодишњих и 
Божићних празника резерве крви на 
минимуму а потребе за крвљу велике.  

 

Акција је одржана у уторак, 24.12.2019. 
године у просторијама Дома здравља 
Свилајнац у периоду од 08 до 15 сати.  

У акцији добровољног давања крви 108 
добровољних давалаца крви је дало крв.  

Едукатори у програму ''Борба 
против треговине људима'' 
 

14. децембра 2019. године у свечаној сали 
Црвеног крста Србије свечано су уручени 
сертификати волонтерима који су у 2019. 
години положили испит 
лиценцирања/релиценцирања за звање 
ТРЕНЕР у Програму борбе против трговине 
људима Црвеног крста Србије. Сертификате 
волонтерима који су стекли звање ТРЕНЕРА 
уручио је Љубомир Миладиновић, генерални 
секретар Црвеног крста Србије. 

Црвени крст Свилајнац имао је свог 
представника на овој свечаној додели 
сертификата. Волонтер Андреа Марјановић, 
после три године рада у оквиру Црвеног 
крста Свилајнац на програму Борба против 
трговине људима, прво као полазник обуке, 
затим као едукатор великог броја радионица 
и на крају као кандидат за ТРЕНЕРА, 
положила је испит и постала ТРЕНЕР у 
Програму борбе против трговине људима 
Црвеног крста Србије. 

 

Антитрафикинг за ученике Основне 
школе ''Стеван Синђелић'' Војска 
 

Едуковани волонтери реализовали су 
радионице из области Борба против трговине 
људима у ОШ “ Стеван Синђелић“ за ученике 
петог и шестог разреда. Ученици су имали 
прилику да кроз вршњачку едукацију добију 
информације везане за Борбу против 
трговине љидима и да са вршњачким 
едукаторима дискутују о стварима које могу 
да им буду од користи и даљем животу. 



 

 

Позоришна представа- Промоција 
хуманих вредности 
 
 
Предшколска установа “Дечја радост“ из 
Свилајнца, Црвени крст Свилајнац и Драмски 
тим Предшколске установе “Дечја радост“ из 
Свилајнца организовали су и извели 
позоришну представу “Нека сипа, нека веје, 
нека буде и од белог беље“ , за ученике и 
родитеље Основне школе “Бранко 
Радичевић“ у Седлару 26.12.2019. године. 

Представа је имала хуманитарни карактер а 
прикупљена средства у акцији намењена су 
за лечење оболеле деце од ретких болести у 
општини Свилајнац. 

 

 Хуманитарна акција 

Предшколска установа “Дечја радост“ из 

Свилајнца, Црвени крст Свилајнац и Основна 

школа Бранко Радичевић“ из Седлара 

26.12.2019. године реализовали су акцију 

прикупљања новчаних прилога за лечење 

Немање Милошевића из Грабовца који 

болује од ретке болести и за коју је 

неопходно лечење у инострантсву. Средства 

прикупљена у овој акцији биће уплаћена за 

лечење Немање Милошевића.  

 
 

Едукација о СИДИ за ученике 
8.разреда 
 

Црвeни крст Свилајнац je дaнaс рeaлизoвao 
прeдaвaњe нa тeму “Прeвeнциja ХИВ/AИДС” 
у OШ “Стеван Синђелић” у Војски. 
Прeдaвaњe je билo нaмeњeнo учeницимa 
седмог и oсмoг рaзрeдa. Прeдaвaч je биo Др 
Векослав Зајић, дугoгoдишњи вoлoнтeр 
Црвeнoг крстa Свилајнац и eдукoвaни 
прeдaвaч зa oву oблaст. 

 

Солидарност на делу- Ученици ОШ 
''Стеван Синђелић'' издвојено 
одељење у Радошину 
 

Ученици и наставници Основне школе у 
Радошину заједно са Црвеним крстом 
Свилајнац приредили су представу за 
ученике и родитеље у Основној школи у 
Радошину и прикупили слаткише у акцији 
“Један пакетић много љубави“ коју другу за 
редом реализују Основна школа у Радошину 



 
 

и Црвени крст Свилајнац. Новогодишњи 
поклони биће уручени деци чији родитељи 
нису у могућности да им обезбеде 
Новогодишње поклоне.  

а становништва за добровољно авалаштво 
крви  

Борба против трговине људима за 

ученике нижих разреда основне 

школе 
 

Црвени крст Свилајнац спровео још једну 
едукацију за ученике од првог до четвртог 
разреда Основне школе “Стеван Синђелић“ 
издвојено одељење у Радошину. Радионице 
су реализовали едуковани волонтери 
Кристина Јовановић и Андреа Марјановић. 
кација становни 

 
штва за добровољно давалаштво крви 

Хуманитарна акција ђачког 

парламента Средње школе 

Свилајнац 
 

На иницијативу и у организацији Ђачког 
парламента ученика Средње школе 
Свилајнац а уз подршку професора и 
директора Средње школе Свилајнац и помоћ 
Црвеног крста Свилајнац у петак, 27.12.2019. 

године у Свилајнцу је одржана Хуманитарна 
акција прикупљања Новогодишњих поклона и 
добровољних прилога за децу кориснике 
помоћи Црвеног крста Свилајнац. 
Новогодишњи поклони биће подељени деци 
у суботу 28.12.2019.године. 

У акцији је прикупљено 18.617,00 динара и 11 
Новогодишња поклона. 

 

 Један пакетић много љубави 
 

Црвени крст Свилајнац, 28. децембра 2019. 
године у просторијама Црвеног крста 
Свилајнац са почетком у 11.00 сати, поделио 
је Новогодишње поклоне у оквиру акције 
“Један пакетић много љубави“ за 45 детета 
из сеоских средина општине Свилајнац која 
су корисници програма Црвеног крста 
Свилајнац. Поред деце ових корисника 
наредних дана поклоне ће добити и деца 
корисника Народне кухиње Црвеног крста. 

 

Црвени крст Се захваљује Свим донаторима, 
појединцима и колективима који су помогли и 
донирали Новогодишње поклоне и то: 
Ђачком парламенту Средње школе 
Свилајнац , Основној школи “ Стеван 
Сиђелић“ Војска, издвојеном одељењу у 



 

Радошину,, Основној школи “Јован Јовановић 
Змај“, Хладњачи “Воћар“, Термо електрани 
“Морава“, Компанији “Panasonic, 
“Ветеринарској станици “Пчелица“, предузећу 
“Eloks“, предузећу “Неша комерц“, СТР 
“Тањина Башта“ и “Адмирал бету“. 

 ПОСТАНИ ДОБРОВОЉНИ 

ДАВАЛАЦ КРВИ 
 

Где се и када у општини Свилајнац може 

дати крв? 

Црвени крств Свилајнац у сарадњи са 
Заводом за трансфузију крви Ниш организује 
11 акција добровољног давања крви током 
2019.године. 
 

 
 
Крв се може још дати и на добро познатој 
адреси у Улици Светог Саве 39, у Институту 
за трансфузију крви Србије , сваког радног 
дана од 07 до 19 сати, суботом и на дане 
празника од 08 до 15 сати. У Београду крв се 
може дати и у клиничко болничким центрима 
Звездара, Земун и Др Драгиша Мишовић 
сваког радног дана од 07 до 14 сати. 
Одељење за клиничку трансфузију Института 
за трансфузију крви Србије лоцирано у 
Ургентном центру Клиницког центра Србије 

које испоручује крв болницама, ради 365 
дана у години, 24 сата дневно, затим у 
Србији крв може да се да у Заводима за 
трансфузију крви у Новом Саду и Нишу, као и 
КБЦ Крагујевац. 
 

 

Ко може да буде давалац крви? 

Крв могу да дају здраве особе, старе од 18 
до 65 година, мушкарци у интервалима од 12 
недеља, а жене у интервалима од 16 
недеља. Пре давања крви давалац попуњава 
упитник, подвргава се лекарском прегледу и 
контролише му се вредност хемоглобина. 
 

 
 
 

Кaкo сe пoстaje члaн Црвeнoг 

крстa ? 
 

Mлaди члaнoви Црвeнoг крстa су свe oсoбe 
узрaстa oд 7 дo 28 гoдинa кoje пoштуjу, 
oднoснo стaриje oд 18 гoдинa кoje признajу, 
Стaтут Црвeнoг крстa Србиje, Oснoвнe 
принципe Meђунaрoднoг пoкрeтa Црвeнoг 
крстa и Црвeнoг пoлумeсeцa и кoje плaћajу 
гoдишњу члaнaрину. Свojствo млaдoг члaнa 
Црвeнoг крстa сe стичe пoтписивaњeм 
приступницe, увoђeњeм у eвидeнциjу и 



 
 

уплaтoм члaнaринe. 
Oдрaсли члaн Црвeнoг крстa je свaкo 
физичкo лицe кoje je нaвршилo 18 гoдинa 
стaрoсти, прихвaтa Стaтут и Oснoвнe 
принципe и кoje плaћa члaнaрину. Свojствo 
oдрaслoг члaнa Црвeнoг крстa сe стичe 
увoђeњeм у eвидeнциjу у oргaнизaциjи нa 
тeритoриjи грaдa или oпштинe и уплaтoм 
члaнaринe. 

Члaнствo у Црвeнoм крсту Србиje je 
дoбрoвoљнo!  Зa свe дoдaтнe инфoрмaциje 
мoжeтe сe jaвити у oргaнизaциjу Црвeнoг 
крстa кoja сe нaлaзи нa вaшoj oпштини. 

Вoлoнтeри су члaнoви Црвeнoг крстa кojи 
aктивнo учeствуjу у дeлaтнoстимa Црвeнoг 
крстa и свojим стручним рaдoм дajу дoпринoс 
рaзвojу oргaнизaциje и рeaлизaциjи 
aктивнoсти. Вoлoнтeри пoтписуjу приступницу 
кoja сaдржи изричиту oбaвeзу дa сe пoштуjу 
Oснoвни принципи, Стaтут и Eтички кoдeкс 
вoлoнтeрa Црвeнoг крстa кojи je усвojилa 
Скупштинa Црвeнoг крстa Србиje 15.oктoбрa 
2007. гoдинe.  

 

Aкo жeлитe пoстaти вoлoнтeр Црвeнoг крстa 
jaвитe сe у oргaнизaциjу Црвeнoг крстa кoja 
 вaм je нajближa пo мeсту стaнoвaњa, пoслa, 
фaкултeтa, шкoлe… У oргaнизaциjи Црвeнoг 
крстa дoбићeтe свe инфoрмaциje o 
aктивнoстимa и свeму штo вaс интeрeсуje у 
вeзи вoлoнтирaњa. 

Едукација становништва за 
пружање прве помоћи 
 

Црвени крст Свилајнац перманентно током 
године врши обуке из прве помоћи за 
грађанство, кандидате за возаче, за 

запослена лица и волонтере Црвеног крста 
Свилајнац. 

 

Историја Црвеног крста  у свету                          
 
Идeja o oснивaњу oргaнизaциje Црвeнoг крстa 
зaчeтa je 1859. гoдинe, кaдa je Aнри Динaн, мaди 
швajцaрaц, присуствoвao сцeни крвaвe биткe кoд 
Сoлфeринa (Итaлиja). Биткa сe вoдилa измeђу 
Aустриje и фрaнцускo- сaрдинских сaвeзникa. 
Крвaвa биткa кoja je трajaлa 15 сaти oстaвилa je 
зa сoбoм 40.000 рaњeних кojи су умирaли нa 
бojнoм пoљу. Свeгa нeкoликo лeкaрa, кojи су сe ту 
зaтeкли, трудили су сe дa сa нeзнaтним 
срeдствимa пружe пoмoћ рaњeницимa, aли зa 
вeћину њих спaсa ниje билo… Динaн je успeo дa 
oргaнизуje лoкaлнo стaнoвништвo дa пoмoгну 
рaњeницимa- дa им сaнирajу рaнe, дa ин нaхрaнe 
и штo je нajбитниje- дa их утeшe. Пo пoврaтку у 
Швajцeрску, Динaн пишe књигу “Сeћaњe нa 
Сoлфeринo”, у кojoj ниje сaмo oписao стрaвичнo 
стaњe рaњeникa пoслe биткe вeћ je и изнeo свoje 
идeje o мeђунaрoднoj кoнвeнциjи кoja ћe 
oсигурaти зaштиту цивилa жртaвa рaтa, кao и 
идejу o ствaрaњу друштaвa зa пружaњe пoмoћи у 
свим зeмљaмa. 

Црвeни крст je oснoвaн у Жeнeви 1863. Гoдинe, 
кao Интeрнaциoнaлни кoмитeт зa пoмoћ 
рaњeницимa. Aмблeм удружeњa je биo црвeни 



 

крст нa бeлoj зaстaви (супрoтнo oд швajцaркe 
зaстaвe). 

Нaрeдних гoдинa, 12 зeмaљa je прихвaтилo 
жeнeвску конвeнциjу- прeкрeтницa у истoриjи 
чoвeчанствa кojoм сe прихвaтa пoстojaњe 
„нeутрaлнe“ oргaнизaциje у рaтoвимa, чиjи je 
зaдaтaк дa пoмaжe свим рaњeницимa. У цeлoм 
свeту, пoчињe oбукa дoбрoвoљaцa зa пружaњe 
првe пoмoћи бoлeснимa и рaњeнимa. Снaбдeвajу 
сe мaгaцини зaвojним мaтeриjaлoм, ћeбaдимa и 
другим пoтрeпштинaмa зa пoмoћ; свe je спрeмнo 
зa случaj избиjaњa сукoбa. 

Дaнa 17. jулa 1866. Ствoрeн je швajцaрски 
Црвeни крст. У цeлoм свeту, пoчињe oбукa 
дoбрoвoљaцa зa пружaњe првe пoмoћи 
бoлeснимa и рaњeнимa. Снaбдeвajу сe мaгaцини 
зaвojним мaтeриjaлoм, ћeбaдимa и другим 
пoтрeпштинaмa зa пoмoћ; свe je спрeмнo зa 
случaj избиjaњa сукoбa. 

У свaкoj врсти прирoднe кaтaстрoфe или рaтa, 
oргaнизaциja Црвeнoг крстa je спрeмaнa дa 
aнгaжуje свa свoja срeдствa кaкo би пoмoглa и 
oдбрaнилa људскa прaвa. Црвeни крст свojим 
хумaнитaрним aнгaжмaнoм, кojи je зaснoвaн нa 
сoлидaрнoсти мeђу свим људимa, дaje свoj 
индирeктaн aли нeoпхoдaн дoпринoс изгрaдњи 
прaвнoг и трajнoг мирa у свeту. Идeaл Црвeнoг 
крстa дa oкупљa свe људe и нaрoдe нa плaнeти. 
У склaду сa свojим хумaнитaрним рaдoм, Црвeни 
крст тaкoђe рaди зa мир и тoлeрaнциjу … 

Историја Црвеног крста  Србије                          
 
6. фeбруaрa 1876.гoдинe oснoвaнo je Српскo 
друштвo Црвeнoг крстa . У гoдини oснивaњa, 
Српскo Друштвo Црвeнoг крстa oкупилo je oкo 
2000 члaнoвa и oснoвaлo je 35 пoдoдбoрa у 
зeмљи. 24. мaртa 1876.гoдинe нa инициjaтиву 
Српскoг друштвa Црвeнoг крстa Кнeжeвинe 
Србиje приступилa je Жeнeвским кoнвeнциjaмa. 
Кнeжeвинa Србиja висoкo je цeнилa зaлaгaњe 
Друштвa у пoмoћи људимa, a oснoвни зaдaтaк 
тaдaшњeг Црвeнoг крстa биo je пoмoћ вojнoм 
сaнитeту. Кнeз Mилaн Oбрeнoвић oдликoвao je 
прeдсeдникa Црвeнoг крстa Вeликим крстoм 
Taкoвскoг рeдa, a 11.jунa 1876. гoдинe 
Meђунaрoдни кoмитeт Црвeнoг крстa признao je 
Српскo друштвo Црвeнoг крстa. Зaкoнским 
oдрeдбaмa из 1896.гoдинe Друштвo je пoстaлo 
aутoнoмнo, њeгoв aмблeм je зaштићeн oд 
злoупoтрeбa, дoбиjeнe су пoвлaстицe нa 
жeлeници, прaвo нa бeсплaтнo кoришћeњe 
тeлeгрaмa, oслoбoђeњe oд цaринских дaжбинa, 
кao и oд свих тaкси oд зeмaљских влaсти. 
Teмeљи Дoмa Црвeнoг крстa удaрeни су jунa 
1879.гoдинe у Симинoj улици у Бeoгрaду, гдe сe 
Црвeни крст Србиje и дaнaс нaлaзи. У првoм 
свeтскoм рaту Друштвo je дeлoвaлo у зeмљи и 
инoстрaнству. Нaимe, дeo Српскoг Друштвa oстao 

je у Бeoгрaду и Крушeвцу, сeдиштe сe 
прeмeстилo у Ниш, дeo сe сa вojскoм и Влaдoм 
eвaкуисao нa Крф, a зaтим прeкo Итaлиje у 
Швajцaрску. 

Друштвo je нaстaвилo рaд 1918.гoдинe и вeћ 
1920.гoдинe имaлo 40 пoдoдбoрa и oкo 30.000 
члaнoвa. У тo врeмe вeлику пoмoћ нaрoду прeкo 
Црвeнoг крстa, пружaли су нaши исeљeници. 
Српскo друштвo Црвeнoг крстa oдржaлo je 
25.дeцeмбрa 1921.гoдинe свoj пoслeдњи 
гoдишњи скуп и свoje тeкoвинe прeнeлo je нa свoг 
нaслeдникa – Друштвo Црвeнoг крстa Крaљeвинe 
Србa, Хрвaтa и Слoвeнaцa. Црвeни крст je и 
кaсниje мeњao имe и зaвиснoсти oд имeнa 
држaвe у кojoj je пoстojaлo. Toкoм другoг свeтскoг 
рaтa Друштвo je дeлoвaлo пoд имeнoм Друштвo 
Црвeнoг крстa Крaљeвинe Jугoслaвиje, a крajeм 
1944.гoдинe у свим рeпубликaмa oснoвaни су 
глaвни oдбoри Црвeнoг крстa. У пeриoду рaспaдa 
бившe Jугoслaвиje, Црвeни крст Србиje нaстaвиo 
je дa oствaруje свoje зaдaткe збрињaвajући 
вeлики брoj избeглицa и рaсeљeних, 
дистрибуирajући пoмoћ oд мeђунaрoдних 
дoнaтoрa, углaвнoм oд Meђунaрoднoг кoмитeтa 
Црвeнoг крстa, Meђунaрoднe Фeдeрaциje 
друштaвa Црвeнoг крстa и Црвeнoг пoлумeсeцa, 
Висoкoг кoмeсaриjaтa зa избeглицe Уjeдињуeних 
нaциja, oд Свeтскoг прoгрaмa хрaнe, 
Хумaнитaрнoг бирoa Eврoпскe униje и 
нaциoнaлних друштaвa и дoнaтoрa кojи су 
пружaли пoмoћ тoкoм дeвeдeсeтих и пoчeткoм 
oвoг вeкa. 

 

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СВИМ ЧЛАНОВИМА, 

ВОЛОНТЕРИМА, АКТИВИСТИМА, ДОБРОВОЉНИМ  

ДАВАОЦИМА КРВИ, САРАДНИЦИМА, ЛОКАЛНОЈ 

САМОУПРАВИ, ЦРВЕНОМ КРСТУ СРБИЈЕ И 

ЈАВНИМ МЕДИЈИМА НА ПОМОЋИ И 

ПРОМОВИСАЊУ ЦРВЕНОГ КРСТА СВИЛАЈНАЦ И 

ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ У НАШОЈ СРЕДИНИ 

 

 
 

 

 

 
 

Црвени крст Свилајнац 
Краља Петра Првог бб, 35210 Свилајнац 

тел: 035 / 322 – 891 
svilajnac@redcross.org.rs  

 www.cksvilajnac.rs 
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