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          БИЛТЕН 

2019 
 

Историја и традиција 
    
    Kорени Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца датирају још од   26. јуна 1859. када су се код 

Солферина у северној Италији сукобиле француско-сардинијска 

и аустријска војска. Без ичије помоћи на бојишту је остало на 

десетине хиљада тешко рањених и погинулих војника. Потресен 

призором, пословни човек из Женеве АНРИ ДИНАН је 

организовао локално становништво да добровољно уз 

паролу  ''TUTTI FRATELLI – СВИ СУ БРАЋА'', пруже помоћ 

преживелима, без обзира на припадност. Он се касније развио у 

Међународни комитет Црвеног крста. Крајем октобра 1863. на 

Међународној Женевској конвенцији утемељен је Покрет 

Црвеног крста. Прихваћена су три закључка: у свим земљама 

стварају се одбори, који ће у рату пружати помоћ војном 

санитету, а у мирнодопским условима обучавати и припремати 

материјал.  

     Данас постоје четири Женевске конвенције које штите:  

     - рањенике и болеснике на копну,  

     - рањенике, болеснике и бродоломнике на мору,  

     - ратне заробљенике,  

     - цивилна лица у време рата. 

     6. фебруара 1876.године, на иницијативу др Владана 

Ђорђевића, угледног војног лекара, у Дворани Београдске 

општине, основано је Српско друштво Црвеног крста. За првог 

председника изабран је Митрополит Михајло Јовановић, а 

Управу је чинило неколико угледних грађана тадашње Србије. 

 
 

Увод  
 

     Црвени крст Свилајнац биће ангажован на реализацији 

вршења јавних овлашћења која су од стране државе поверена 

Црвеном крсту у складу са Законом о Црвеном крсту Србије 

(члан 6. и 7. Закона), програмом Црвеног крста (члан 9. Закона), 

редовним активностима и акцијама, усмереним ка различитим 

циљним групама становништва у општини Свилајнац, посебно 

најугроженијим, као и услугама које пружа Црвени крст (члан 10. 

Закона). 

    Потреба за деловањем организације Црвеног крста биће 

изражена због знатно увећаних обавеза, а које не прате потребна 

финансијска средства. Црвени крст Свилајнац ће и даље  

 

предузимати активности и улагати напоре на обезбеђењу 

средстава за реализацију активности предвиђених Законом о 

Црвеном крсту Србије, као и евентуалних нових извора.   

 

    
 

    Најважнији задатак у 2019. години биће реализација и јачање 

активности у десет кључних области рада Црвеног крста 

Свилајнац које представљају јавна овлашћења поверена Црвеном 

крсту, 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 и припреме за одговор на несреће,  

7. Служба тражења, 

8. Ширење знања о  међународном хуманитарном праву  и 

Основним принципима Међународног покрета Црвеног 

крста и Црвеног полумесеца - Дифузија, 

9. Међународна сарадња, 

10. Организација и развој. 

 

     


