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Црвени крст Новог Сада је своје активности и у 2018. години реализoвао у складу са: 

-  Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама, Законом о трансфузиjској медицини, Законом о 

безбедности и здрављу на раду, Законом о безбедности саобраћаја на путевима; 
-     Статутом Црвеног крста Србије, Статутом Црвеног крста Војводине; 
-     Планом акције Црвеног крста Србије за период 2014-2018. године; 
-   стратегијама које је усвојила Влада Републике Србије, а односе се на делатности 
блиске организацији Црвеног крста (Стратегија развоја социјалне заштите, Национална 
стратегија о старењу, Стратегија за смањење сиромаштва, Стратегија подстицања 
рађања, Национални план акције за децу…); 
-     са постојећим потребама. 

 Црвени крст Новог Сада је био ангажован на реализацији јавних овлашћења која су од 

стране државе поверена Црвеном крсту, 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, посебно најугроженијим, као и 

услугама које пружа Црвени крст (члан 10. Закона). 

 И у 2018. години потреба за деловањем организације Црвеног крста Новог Сада била је 

изражена, а финансијски и материјални услови за функционисање и реализацију активности 

били су сложени.  

 Црвени крст Новог Сада је деловао на основу Основних принципа Међународног 

покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а све своје капацитете ангажовао је у циљу 

адекватног, благовременог и квалитетног одговора на хуманитарне потребе у заједници.  

 Ангажовањем великог броја волонтера, који су се определили за рад у Црвеном крсту 

Новог Сада, омогућено је да органи Црвеног крста Новог Сада, почев од Управног одбора, 

комисија, Надзорног одбора и Скупштине, своју делатност, која проистиче из Oсновних 

принципа Међународног покрета Црвеног крста, реализују у потпуности. 

Планиране активности реализоване су кроз следеће области рада Црвеног крста Новог Сада: 

Организација и развој, 

Промоција и омасовљавање добровољног давалаштва крви, 

Здравствено превентивна делатност, 

Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења, 

Социјална делатност,  

Подмладак и омладина, 

Деловање у несрећама,  

Служба тражења, 

Ширење знања о  међународном хуманитарном праву и Основним принципима 

Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца – Дифузија, 

Међународна сарадња. 
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ОРГАНИЗАЦИОНИ РАЗВОЈ 
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. и 16. Закона) 

 

 У циљу остваривања Мисије Црвеног крста на постизању хуманитарних циљева и 

задатака, у разним областима деловања, а у складу са задацима организационог карактера 

активности Црвеног крста Новог Сада у 2018.г. биле су усмерене на: 

▪ омасовљавању чланства - мотивацији суграђана да буду чланови Црвеног крста Новог 

Сада применом Правилника о чланству и чланарини Црвеног крста Србије. Црвени крст 

Новог Сада има 19.199 чланова, са плаћеном чланарином у 199 oсновних организација и 

aктива; 

▪ организационом и кадровском јачању основних организација и актива Црвеног крста у 

предузећима, васпитно-образовним институцијама, установама и месним заједницама; 

▪ стварању услова за рад нових основних организација и актива Црвеног крста Новог    

Сада - Упутство за оснивање и рад основних облика деловања Црвеног крста. 

▪ праћењу рада основних организација и актива на извршавању задатака Црвеног крста 

(консултативним састанцима са секретарима основних организација Црвеног крста, 

обиласцима на терену, сагледавањем програма рада и сл); 

▪ изналажењу могућности остваривања сопствених прихода путем нових пројеката;  

▪ учествовању у процедурама предлагања свих позитивних законских прописа и других 

докумената, који регулишу статусна питања организације или утичу на пословање, 

преко својих представника у радним телима Црвеног крста Војводине и Црвеног крста 

Србије; 

▪ Значајна пажња посвећена је волонтерима Црвеног крста Новог Сада и донаторима, а 

најзаслужнијим у складу са Правилником о утврђивању услова и критеријума за 

додељивање признања Црвеног крста Србије, су уручена признања;       

▪ припремању предлога за доделу признања Црвеног крста Новог Сада и Црвеног крста 

Србије, водећи рачуна о примени Правилника за доделу признања; 

▪ Остварена је изузетно добра сарадња са Градом Новим Садом (Градском управом за 

дечију и социјалну заштиту, Градском управом за здравство и др). Настављена је 

сарадња са Дирекцијом за робне резерве Града, Јужнобачким управним округом, 

Дирекцијом за робне резерве АП Војводине, Покрајинским секретаријатом за високо 

образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, институцијама и 

установама које обављају сличне активности, са циљем да организација Црвеног крста 

Новог Сада што успешније реализују своје задатке; 

▪ Пригодним активностима 21. марта 2018. године обележено је 138 година од оснивања 

Црвеног крста Новог Сада; 

▪ На основу Програма „Недеље Црвеног крста“ и теме коју је определила Међународна 

федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, обележен је 8. мај – Светски 

дан Црвеног крста, а у периоду од 8 до 15. маја реализоване су бројне и већ афирмисане 

активности Црвеног крста Новог Сада; 
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Скупштина Црвеног крста Новог Сада 
 

Скупштина је највиши орган Црвеног крста Новог Сада и броји 35 представника. 

У протеклој години одржана су две седнице Скупштине. На Седници, одржаној 7.марта 2018. 

г, усвојени су: Извештај о раду за 2017.г, Извршење финасијског плана у 2018.г, План рада за 

2018.г, Финансијски план за 2018.г. 

 

    
  

Заслужним појединцима и организацијама висока признања Црвеног крста Србије уручио је 

председник Црвеног крста Србије, проф. др Драган Радовановић. Плакете и захвалнице 

Црвеног крста Новог Сада уручио је председник Црвеног крста Новог Сада, пуковник др 

Братољуб Бркљача. 

 

    
 
Изборнa седници Скупштине Црвеног крста Новог Сада – Градске организације одржанa je 

10. маја 2018.године, у сали Црвеног крста Војводине, Пионирска 8.  

На седници су изабрани носиоци функција у Црвеном крсту Новог Сада за мандатни период 

2018 - 2022. године: 

Изабрана је Скупштина Црвеног крста Новог Сада, која броји 35 чланова. 

Председник Црвеног крста Новог Сада: Пуковник др Братољуб Бркљача 

Потпредседница Црвеног крста Новог Сада: Доц. др Оља Нићифоровић Шурковић 

Управни одбор Црвеног крста Новог Сада:  

1. Пуковник др Братољуб Бркљача, председник, специјалиста опште медицине 

2. Доц. др Оља Нићифоровић Шурковић, потпредседница, доктор медицинских наука, 

специјалиста социјалне медицине 

3. Проф. др Ева Лончар, доктор технолошких наука, редовни професор у пензији 

4. Проф. др Миодраг Драпшин, доктор медицинских наука, ванредни професор 

5. Проф. др Владимир Баровић, доктор политичких наука, ванредни професор 
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6. Александра Бер Божић, професор педагогије 

7. Милан Спасојевић, професор биологије 

8. Весна Срданов, дипломирани правник 

9. Ивана Копривица, дипломирани психолог, мастер пословне психологије 

10. Јереј Лазар Мајсторовић, свештеник Српске Православне Цркве  

11. Јелена Влаховић, студент 

Надзорни одбор Црвеног крста Новог Сада: 

1. Љубица Слокар, председница, дипломирани ижењер менаџмента  

2. Сандра Јавор Ивић, дипломирани правник 

3. Љиљана Јовић, економски техничар 

Истог дана Управни одбор Црвеног крста Новог Сада је, на седници која је одржана у сали 

Црвеног крста Новог Сада, Пионирска 12, донео одлуку о именовању секретара Црвеног 

крста Новог Сада.   

Драган Лазић, именован је за секретара Црвеног крста Новог Сада - Градске организације за 

мандатни период 2018 - 2022. године. 

 

Делегати Црвеног крста Новог Сада у Скупштини Црвеног крста Војводине биће: 

1. Дејан Укропина, адвокат 

2. Доц. др Оља Нићифоровић Шурковић, доктор медицинских наука 

3. Драгица Богојевић, дипломирани психолог 

4. Трифко Ијачић, ученик 

Делегати Црвеног крста Новог Сада у Скупштини Црвеног крста Србије биће: 

1. Мр сци. Сињка Сомер 

2. Драган Лазић 

 

    
 

 

Управни одбор Црвеног крста Новог Сада 

 

Управни одбор је колективни извршни орган Скупштине и броји 11 чланова.       
Одбор је у току извештајне године одржао 10 седница и координирао целокупни рад Црвеног 

крста Новог Сада и, заједно са Секретаријатом и комисијама, радио на реализацији свих 

задатака поверених нашој Организацији. 
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Реализовани су бројни програми и активности: 

 

 Редовне активности Црвеног крста: “Недеља здравих уста и зуба”, “Светски дан 

здравља”, “Недеља Црвеног крста”, 11.мај – Национални дан добровољних давалаца крви, 

14.јун – Светски дан добровољних давалаца крви, организовање едукативно-мотивационих 

семинара и саветовања ДДК, Школа здравља, Квиз “Шта знаш о здрављу”, Квиз такмичење 

"Здравље је највеће богатство", Превентивни опоравак деце на мору, “Дечја недеља”, “Пакет 

за новорођену бебу”, „Трка за срећније детињство“, “Дан борбе против глади”,  “За сунчану 

јесен живота”, Међународни дан старих особа, Светски дан хране, “Борба против болести 

зависности”, “Светски дан борбе против СИДЕ”, “Један пакетић – много љубави”, прва 

помоћ - обезбеђивање важнијих културно-забавних манифестација у Граду, Обука екипа у 

пружању прве помоћи и приказу повреда и обољења и имитација стања повређених и 

организовању такмичења екипа, Недеља безбедности у саобраћају, обележавање Светског 

дана прве помоћи, обуке у пружању прве помоћи у складу са Законом о безбедности и 

здрављу на раду, Служба тражења, Камп – „Мала срећна колонија“, организована је основна 

обука у пружању прве помоћи у предузећима, институцијама и организацијама, настављена 

је сарадња са дневним центром МНРО, организоване су акције прикупљања и слања помоћи 

у енклаве на Косову и Метохији, као и организован боравак деце са Косова и Метохије у 

нашем Граду и др. 

 

 Пројекти Црвеног крста: Народна кухиња, Брига о старима, Инфо центар за стара 

лица, Психосоцијална подршка, Програм борбе против трговине људима, Директно 

ублажавање сиромаштва, Кухиња на точковима, Промоција хуманих вредности, 

Омасовљавање добровољног давалаштва крви. 

 

 Кроз функцију председника и секретара, Управни одбор је остварио бројне контакте са 

многим хуманитарним организацијама у земљи и иностранству. Настављена је сарадња и 

организовано је неколико сусрета са организацијама Црвеног крста из Тузле, Осијека, 

Бањалуке и Скопља. 

Стални контакти били су и са Црвеним крстом Војводине, Црвеним крстом Србије, као и са 

свим организацијама и институцијама са којима програмски сарађујемо. 

Поред наведеног, а у домену своје надлежности, Управни одбор је током године доносио и 

остале неопходне одлуке и закључке. 
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Надзорни одбор Црвеног крста Новог 

Сада 
 

 Надзорни одбор је у претходној години 

одржао три седнице, на којима је разматрао 

укупно финансијско материјално пословање и 

законитост у раду. Своје извештаје 

презентовао је Управном одбору Црвеног 

крста Новог Сада. 

 

 

Основне организације и активи Црвеног крста  
 

 Основне организације и активи су саставни део Црвеног крста Новог Сада, као основни 

облик организовања чланства Црвеног крста за обављање хуманитарних задатака који су 

утврђени Статутом Црвеног крста Новог Сада – Градске организације. 

Основне организације се формирају према месту становања, рада и школовања, и спроводе 

активности из делокруга рада Црвеног крста. Радом основне организације руководи секретар 

основне организације, кога предлаже основна организација, а именује секретар Црвеног 

крста Новог Сада и он ту функцију обавља волонтерски. 

 Активи се организују ради реализације конкретних програмских активности. 

Активом руководи секретар актива, кога изабере актив уз сагласност и именовање секретара 

Црвеног крста Новог Сада и он ту функцију обавља волонтерски. 

             На територији Града Новог Сада делују: 

• 101 основна организација са 15.308 чланова и 

• 98 актива са 3.891 чланова       

  Основни задаци у раду основних организација и актива су: 

1. Омасовљавање организације 

2. Здравствено просвећивање 

3. Добровољни социјални рад 

4. Добровољно давалаштво крви 

5. Остали задаци 

 

 Црвени крст Новог Сада је 08. фебруара 

2018. године, организовао први радни састанак 

са секретарима Основних организација Црвеног 

крста у месним заједницама. Сумирани су 

резултати рада у 2017.години, и донет је План 

рада Основних организација Црвеног крста у 

месним заједницама за 2018. годину, којим су 

планиране активности  за обављање 

хуманитарних задатака који су утврђени 

Статутом Црвеног крста Новог Сада – Градске 

организације. Планом рада су предвиђене  

активности на омасовљавању организације 

Црвеног крста, здравственом просвећивању, 

добровољном социјалном раду и промовисању добровољног давалаштва крви. Састанку са 

истакнутим  волонтерима Црвеног крста Новог Сада присуствовала је Гордана Максимовић, 

шеф одсека за послове месних заједница Градске управе за опште послове Града Новог Сада. 
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Поводом 138 година од оснивања Црвеног крста Новог Сада, 21. марта 2018.године, у 

Историјском архиву Града Новог Сада, уприличена је промоција књиге и изложба 

фотографија „Црвени крст Новог Сада – прошлост као залог будућности“. 

Књига „Црвени крст Новог Сада – прошлост као залог будућности“, чији су аутори др 

Владимир Баровић и Драган Лазић, је штампана захваљујући Покрајинском секретаријату за 

високо образовање и научноистраживачку делатност Аутономне Покрајине Војводине и 

Градској управи за културу Новог Сада.  

На овом догађају су били присутни многобројни гости из културног и јавног живота 

Аутономне Покрајине Војводине, Града Новог Сада, представници Црвеног крста Војводине, 

и други који су својим активностима допринели успешном раду Црвеног крста Новог Сада. 

 

    
 

У свечаном делу матуранткиња Музичке школе „Исидор Бајић“, Ања Дробац, је на гитари 

маестралним музицирањем употпунила свечаност.  

Наши најмлађи волонтери, чланови Теренске јединице Црвеног крста Новог Сада, су 

показали да не треба да бринемо за будућност Црвеног крста Новог Сада.  

Користимо прилику да се захвалимо на свесрдној помоћи и подршци Историјском архиву 

Града Новог Сада, а посебну захвалност дугујемо директору, Петру Ђурђеву. 

Дана 15. маја 2018. године, Црвени крст 

Новог Сада је, поводом обележавања Недеље 

Црвеног крста, а у знак захвалности за хумани 

волонтерски рад за добробит других људи и 

заједнице, организовао мотивациони излет за 

волонтере из основних организација, актива, 

комисија и радних тела Црвеног крста Новог 

Сада. Посетили смо седиште Црвеног крста 

Србије, у Симиној 19, у Београду. Наши 

волонтери посетили су Спомен собу где су 

изложена оригинална документа, фотографије, 

књиге, филмови, делови опреме која се 

користила током прошлог века, униформе и 

други експонати који су обележили постојање и историју рада Црвеног крста у Србији. У 

свечаној сали наше истакнуте волонтере поздравила је Генерални секретар Црвеног крста 

Србије, Весна Миленовић, која је укратко представила активности Црвеног крста Србије. 

Колеге из Црвеног крста Србије, Љубомир Миладиновић, Слађана Димић, Саша Аврам и 

Мирко Ружић, су волонтерима били све време на располагању и презентовали су активности 

из својих делатности. Током боравка у Београду, придружили су нам се и волонтери из 

Црвеног крста Зрењанина, са којима смо се упутили према Калемегдану, Кнез Михајловом 

улицом и провели леп дан и дружење на заједничком ручку. Том приликом потпредсеница 
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Црвеног крста Новог Сада, Доц. др Оља Нићифоровић Шурковић, уручила је именовања 

изабраним секретарима основних организација и актива за мандатни период 2018-2022. 

година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтери Црвеног крста Новог Сада 

 
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су 

поклонили локалној заједници, у току 2018. 

године, 70.093 часoва добровољног 

волонтерског рада. Црвени крст Новог 

Сада се захваљује великом броју 

волонтера, који су учествовали у 

реализацији планом предвиђених акција и 

активности Црвеног крста Новог Сада. 
 

 

Секретаријат Црвеног крста Новог Сада 

 
Рад Секретаријата Црвеног крста Новог 

Сада, у извештајној години, огледао се 

у реализацији Планом предвиђених 

акција и активности, као и закључака 

који су доношени на седницама 

Управног одбора, Комисија и 

Надзорног одбора. Посебно треба 

нагласити да је Секретаријат узео 

учешће у раду органа Црвеног крста на 

вишим нивоима организованости и на 

тај начин дао допринос 

институционалном развоју Црвеног 

крста Војводине и Србије. Чланови 

Секретаријата, који се налазе у  

комисијама  Црвеног  крста Војводине и Црвеног крста Србије, редовно су учествовали у раду и 

на бази искустава у раду Црвеног крста Новог Сада дали допринос у раду Националног друштва. 
 

 

 

*** 
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ПРОМОЦИЈА И ОМАСОВЉЕЊЕ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ 

 
(Правни основ: члан 7. тачка 4, члан 8, члан 13, 14, 15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије, 

Закон о трансфузијској медицини, члан 7, 9. и 10, Закон о здравственој заштити,  члан 18.  

тачка 15. и члан 123. тачка 6) 

 
Давање крви је општи друштвени интерес уобличен у Национални програм, који се 

реализује плански - масовним и континуираним организовањем давалаца крви. Послови 

организовања, мотивисања и окупљања давалаца крви поверени су организацији Црвеног 

крста и трансфузиолошким службама, дефинисани су Законом о Црвеном крсту Србије 

(Сл.Гласник РС, број 107/05), као јавно овлашћење и Законом о трансфузијској медицини 

(Сл.Гласник РС, број 40/17). 

Активности из ове области Црвени крст Новог Сада спроводи у партнерском односу са 

Заводом за трансфузију крви Војводине, са којим се организују акције добровољног давања 

крви на терену, у Заводу, институцијама и локалној заједници. Акцијама претходи детаљан и 

обиман рад на мотивацији грађана за добровољно давање крви, регрутовање давалаца и 

задржавање у складу са активностима које се спроводе и евалуирају сваке године. 

У току 2018. године, на основу података из Института за трансфузију крви Србије и Завода 

за трансфузију крви Војводине прикупљено је укупно:  

- На територији  Републике Србије 222.284 јединица крви; 

- На територији Аутономне Покрајине Војводина 56. 866 јединица крви; 

- На територији Града Новог Сада 11.897 што чини 5,35% у односу на број 

прикупљених јединица крви на територији Републике Србије и 20,92% у односу на 

број прикупљених јединица крви на територији Војводине. 

 

На акције давања крви дошло је 18.250 давалаца, од којих је крв дало 11.897. Прво давање 

остварило је 1.214 даваoца. 

Велику захвалност дугујемо нашим оданим и пожртвованим сарадницима - волонтерима 

Црвеног крста, који су мрежом свога деловања анимирали и организовали велики број 

хуманих суграђана за добровољно давање крви. 

Одржани су редовни састанци Комисије за добровољно давалаштво крви и организатора 

акција добровољног давања крви, на којима су разматрана актуелна питања из ове области и 

прављени оперативни планови акција; 

Уз подршку Ректората Новосадског универзитета, на факултетима и високим школама 

организовано је око 50 успешних акција давања крви у којима је око 1.100 студента дало крв; 
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Основна организација Црвеног крста 

Покрајинских органа и Скупштине 

АП Војводине је дана 04. априла 

2018. године, у Клубу посланика 

Скупштине АП Војводине, 

организовала свечаност поводом Дана 

захвалности за дату крв. Пуковник др 

Братољуб Бркљача, председник 

Црвеног крста Новог Сада, је 

добровољним даваоцима крви, 

запосленим у органима покрајинске 

управе, уручио 18 захвалница за 10 

пута дату крв, четири захвалнице за 

20 пута дату крв и две плакете за 35 

пута дату крв. У име Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине, присутне је поздравио генерални секретар Скупштине АП 

Војводине, Никола Бањац. 

 

 

Црвени крст Новог Сада је дана 24. 

априла 2018. године, присуствовао 

радионици "Мотивација грађана за 

добровољно давање крви", коју је 

организовао Црвени крст Србије у 

сарадњи са Аустријским Црвеним 

крстом. 

 

 

 

 

 

   

Млади волонтери Црвеног крста Новог Сада, чланови Теренске јединице "Јован Јовановић 

Змај", су у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, 4. маја 2018. године, 

организовали акцију добрoвољног давања крви у Клубу младих Црвеног крста Новог Сада. 

Прикупљено је укупно 26 јединица крви, имали смо пет првих давања и пет даваоца који су 

били одбијени. 
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Црвени крст Новог Сада је у сарадњи 

са Заводом за трансфузију крви 

Војводине, организовао свечани 

пријем за вишеструке добровољне 

даваоце крви - мушкарце са преко 100 

давања и жене са преко 50 давања 

крви, поводом 11. маја - 

Националног дана добровољних 

даваоца крви. Свечаност је 

организована у просторијама Црвеног 

крста Новог Сада, а истакнуте даваоце 

крви  су поздравили секретар Црвеног 

крста Новог Сада, Драган Лазић и в.д. 

директорка Завода за трансфузију 

крви, др Сања Богдановић. Плакете 

Црвеног крста Новог Сада, је уручила председница Комиције за добровољно давалаштво 

крви, проф. др Ева Лончар. Овогодишњи добитници признања су: 

Бртка Јан, Крајцер Петар, Хајдаревић Азир, Голубовић Димитрије, Перић Радивоје, 

Љубинковић Сава, Кошутић Зоран, Јелић Небојша и Ћорић Љубиша 

 

На квиз такмичењу “Здравље је највеће богатство”, које је одржано 31. маја 2018. године у 

Културном центру Новог Сада, са почетком у 10 часова, Црвени крст Новог Сада наградио је 

ауторе најуспешнијих ликовних и литерарних радова који су учествовали на конкурсу “Крв 

живот значи”, а награде је уручила потпредседница Црвеног крста Новог Сада, доц. др Оља 

Нићифоровић Шурковић. 
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14. јун - Светски Дан добровољних давалаца крви, службено је установљен од стране 

Светске здравствене организације као дан рођења проналазача крвних група, Карла 

Ландштајнера, и има задатак да у целом свету синхронизованим манифестацијама прослави 

и нагласи значај милиона давалаца крви који добровољно, анонимно и ненаграђено дају крв, 

спасавајући хиљаде живота сваки дан.  

Такође, овај Дан има за циљ и да позове све оне грађане који до сада нису дали крв да се 

укључе у породицу давалаца. 

Прва централна глобална прослава 14. јуна, као Светског дана добровољних давалаца крви, 

била је 2004. године када је обележена у Кејптауну. 

На овај Дан свако национално друштво Црвеног крста препознаје специјалну улогу 

добровољних давалаца крви у спасавању живота и организује његово обележавање.  

Свакодневни хероји – даваоци крви, обезбеђују потребе за крвљу и крвним продуктима, и то 

у свим условима, бринући о другима као о себи. Добровољни даваоци крви су из свих сфера 

живота, свих конфесија, порекла и узраста. Бирајући да дају крв својом вољом, без 

надокнаде, ови појединци представљају хероје данашњице. Ови људи гестом људске 

солидарности спасавају животе, а 

многи то чине годинама уназад. Циљ 

кампање је подизање свести о 

потреби за 100 % ненаграђеном 

добровољном давању крви и 

компонената крви. 

У сарадњи са Заводом за 

трансфузију крви Војводине, Црвени 

крст Новог Сада jе овај датум 

обележиo као и претходних година 

бројним трибинама, свечаностима и 

манифестацијама, уз дистрибуцију 

пропагандног материјала посвећеног 

добровољном давалаштву крви. 

Традиционално jе организован 

пријем код Градоначелника за 
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вишеструке добровољне даваоце крви, који су у претходној години остварили право на 

признање за 50, 75 и 100 пута дату крв, као и колективе - добитнике плакете "Широко Срце". 

Програм је водила Дуња Фундук. 

Пријем је организован 14. јуна у 12,00 сати, 

у Градској кући, Трг слободе 1, на коме су се 

добитницима признања обратили помоћница 

градоначелника, Љиљана Коковић, 

председник Црвеног крста Новог Сада, 

пуковник др Братољуб Бркљача и вршилац 

дужности директора Завода за трансфузију 

крви Војводине, прим. др Сања Богдановић. 

За остварених 100 давања плакету је добило 5 

даваоца крви, за 75 давања 23, а за 50 давања 

58 даваоца. Плакету „Широко срце“ за 2017. 

годину добило је девет колектива. 

У име награђених захвалио се Љубомир 

Ракић, добитник признања за остварених 100 давања крви.  Пријему су присуствовали: 

Милан Новаковић, начелник Јужнобачког управног округа, проф. др Золтан Хорват, члан 

Градског већа за здравство, мр Драгана Којадиновић, в.д. начелника Градске управе за 

здравство, Дејан Укропина, председник Црвеног крста Војводине, Мухамед Зиљкић, муфтија 

војвођански, и други. 

Истовремено, на Тргу слободе постављен је промотивни штанд на коме су волонтери 

Црвеног крста суграђанима делили промотивни материјал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истог дана, на Градском купалишту 

„Штранд“ организована је промоција 

давалаштва крви, где су млади волонтери 

Црвеног крста делили промо материјал.  

Град Нови Сад има то задовољство и радост, 

да захваљујући великом броју волонтера 

Црвеног крста и несебичних добровољних 

давалаца крви, има добро развијено и 

организовано добровољно давалаштво крви, 

да клинике несметано раде, јер крви и 

продуката крви увек има довољно. Извештаје 

са свечаности и манифестација дали су РТВ, 

Новосадска телевизија, Канал 9, ТВ Панонија 

и дневни лист „Дневник“. 
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Црвени крст Новог Сада је, на позив Црвеног 

крста Републике Српске, учествовао на 

Десетом сусрету Добровољних давалаца крви 

Републике Српске, који је одржан у суботу, 16. 

јуна 2018. године. Сусрет је одржан на 

Јахорини, локација Пољице-Рајска долина.  

Црвени крст Новог Сада на овој свечаности су 

представљали Драган Лазић, секретар и проф. 

др Владимир Баровић,  члан Управног одбора. 

Црвени крст Новог Сада се захваљује 

домаћинима Ђоки Михајловићу, генералном 

секретару и Бошку Југовићу, начелнику 

општине Пале, на срдачној добродошлици и 

гостопримству. 

 

Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног 

крста Скопље учествовао на семинару 

посвећеном добровољном давалаштву крви. 

Семинар је организовао и  реализовао Црвени 

крст Македоније у периоду од 29. јуна до 1. 

јула 2018. године у одмаралишту Црвеног 

крста Скопље „Солферино“, у Струги. Црвени 

крст Новог Сада се захваљује генералном 

секретару Црвеног крста Македоније, Саиту 

Саитију и секретару Црвеног крста Скопље, 

Сузани Туневој Пауновској, на позиву и 

гостопримству.  

 

У оквиру Програма едукативно мотивационог рада Црвени крст Новог Сада у сарадњи са 

Заводом за трансфузију крви Војводине, је и ове године организовао Саветовање за 

предаваче, сараднике, организаторе акција добровољног давалаштва крви и добровољне 

даваоце крви из новосадских средњих школа, факултета, предузећа и месних заједница – са 

гостима 114 учесника. 

Саветовање је одржано у период од 5. до 7.10.2018.г, у Крупњу, у хотелу „Гранд“. Циљ 

Саветовања је био: подизање свести о култури добровољног давања крви, стицање вештине 

комуникације и позитивног приступа према потенцијалним и вишеструким добровољним 

даваоцима крви. Саветовање је отворио пуковник др Братољуб Бркљача, председник 

Црвеног крста Новог Сада и Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада, који су 

поздравили присутне госте и сараднике.  
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На Саветовању су обрађене следеће теме:  

1. Црвени крст Србије - Улога Црвеног 

крста на основу новог Закона о 

трансфузијској медицини, Јелена 

Милић-Шућур, самостални стручни 

сарадник Црвеног крста Војводине 

2. Завод за трансфузију крви Војводине 

- Улога Службе за трансфузију крви 

на основу новог Закона о 

трансфузијској медицини и 

резултати ДДК, прим. др Сања 

Богдановић, в.д. директора Завода за трансфузију крви Војводине 

3. Црвени крст Новог Сада – Активности Црвеног крста Новог Сада на плану ДДК, у 

периоду јануар-септембар 2018, Раде Станојчић, самостални стручни сарадник 

4. Анализа резултата Завода за трансфузију крви Војводине, за период јануар-август 

2018.г, Ванеса Убавин-Кривошија, Завод за трансфузију крви Војводине 

5. Тимски рад, Зорица Бјелић, Завод за трансфузију крви Војводине 

 

Заинтересованост учесника за дате теме 

била је изузетно велика. Било је пуно 

питања на које су предавачи дали 

одговоре. 

На Саветовању су учествовали и: 

Никола Бањац, Генерални секретар 

Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине, Ђоко Михајловић, 

генерални секретар Црвеног крста 

Републике Српске, Денис Ћосић 

равнатељ Црвеног крижа Осијек, са 

сарадником, Глигор Новачевски, 

Црвени крст Македоније, са сарадницима и председник Комисије за ДДК Црвеног крста 

Скопља, Деан Стојковски са сарадницима, прим. др Сања Богдановић, в.д. директора Завод 

за трансфузију крви Војводине, Александра Танасијевић, секретар Црвеног крста Зрењанина 

са сарадницима, Татјана Јованчевић, секретарка Црвеног крст Сремска Митровица, Јелена 

Милић Шућур, стручни сардник у Црвеном крсту Војводине. 
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Дана 27.12.2018. године, Црвени крст 

Новог Сада организовао је 

традиционални, завршни радно-свечани 

састанак, са организаторима акција ДДК 

из новосадских средњих школа, 

факултета, предузећа, установа, месних 

заједница и удружења грађана. 

 

 

 

 

 

 

 

Присутнима су се обратили: председник 

Црвеног крста Новог Сада, пуковник др 

Братољуб Бркљача, директорка Завода за 

трансфузију крви Војводине, прим. др 

Сања Богдановић, секретар Црвеног крста 

Новог Сада, Драган Лазић, и стручни 

сарадник, Раде Станојчић. 

На састанку су сумирани резултати рада за 

2018. годину и донет је Оперативни план 

акција ДДК за 2019.годину. 

 

 

 

 

 

 

Охрабрујући је податак да ни ове године у Новом 

Саду није било проблема у области добровољног 

давања крви. Завод је и ове године планиране акције 

добровољног давања крви оријентисао према 

потребама крви у Новом Саду. У 2019. години, акције 

ће бити прилагођене потребама клиника, те ће с тога 

донети План акција, током године, бити усклађиван. 

На Састанку су уручена именовања секретарима 

основних организација Црвеног крста и актива ДДК 

за мандатни период 2018-2022, а свим присутним су 

подељени календари и оловке са логом Црвеног 

крста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ 
(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) 

 

Општи циљ здравствено превентивних активности Црвеног крста 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). Рад са 

најмлађима је најзначајнији, нарочито у периоду успостављања првих контаката са 

околином, почетног формирања навика и понашања као основа за даљи живот, здравствену и 

радну способност. 

Активности се одвијају кроз различите видове рада: „Школа здравља”, квиз-такмичења, 

обука екипа прве помоћи и РППОС, обука за организаторе добровољног давалаштва крви, 

конкурсе ликовних и литерарних радова на задате теме, као и обележавањем сталних акција: 

„Светски дан здравља”, „Недеља здравих зуба”, „Недеља борбе против ТБЦ и осталих 

болести дисајних органа”, „Месец посвећен сузбијању болести зависности”, „Светски дан 

борбе против СИДЕ” и др, а реализују се у виду предавања, разговора, трибина, радионица, 

видео пројекција, изложби уз приручнике, брошуре, флајере и плакате. 

 

 

 

31. јануар 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада je обележио Национални дан 

без дуванског дима, под слоганом 

„Одрасли пуше и мене гуше“. Волонтери 

Црвеног крста Новог Сада су, у 

Дунавском парку, у периоду од 11 до 13 

часова, заинтересованe суграђанe 

информисали о eфектима употребе дувана, 

као и излагања дуванском диму и на тај 

начин јавности скренули пажњу на 

штетност дувана по здравље деце и 

младих. 

 

 

 

 

15. фебруар 2018. године - Волонтери 

Црвеног крста Новог Сада, чланови 

Теренске јединице су на Тргу слободе, у 

Новом Саду, пружили подршку храбрим 

малишанима и њиховим родитељима у 

борби против рака. Светски дан деце 

оболеле од рака је обележен истовремено 

у 40 градова у Србији, а у организацији 

Националног удружења родитеља деце 

оболеле од рака НУРДОР. Тачно у 12 

часова  пуштени су балони подршке за све 

малишане који се лече и у знак сећања на 

оне мале суперхероје који више нису са 

нама.  
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22. март 2018. године – Традиционално 

Градско такмичење квиз „Шта знаш о 

здрављу“ одржано је у просторијама 

Црвеног крста Новог Сада. У категорији 

подмлатка учествовали су ученици 

основних школа, а у категорији омладине 

средњошколци. Чланови стручног жирија 

су на основу писменог теста прогласили 

првопласиране такмичаре у обе 

категорије. Првопласирани у категорији 

подмлатка био је Матеја Малијевић из 

ОШ „Иван Гундулић“, а у категорији 

омладине прво место је заузела ученица 

Медицинске школе „7. април“, Ивана 

Ђурић. Такмичари у обе категорије 

стекли су право учешћа на Покрајинској смотри знања, коју је Црвени крст Војводине 

организовао у СПЦ "Војводина", 12. априла 2018. године. 

 

24. март 2018. Године - Црвени крст 

Новог Сада је обележио Светски дан борбе 

против туберкулозе, под слоганом: 

„Обрати пажњу на туберкулозу“, у 

просторији Народне кухиње, Футошка 14. 

Обележавању се придружио Институт за 

плућне болести Војводине, као и Дом 

здравља Нови Сад. Циљ Црвеног крста је 

да едукује суграђане, посебно припаднике 

маргинализованих група, да препознају и 

најмању сумњу на туберкулозу, да 

подигне свест људи у заједници о 

разумевању и неосуђивању оболелих, како 

би их упутили на преглед у установе 

здравствене заштите, где би била одрађена дијагностика и по потреби лечење до излечења. 
 

26. март - 1. април 2018. године - Двадесетдевету годину заредом, Црвени крст Новог Сада, 

организoвао је здравствено-промотивну кампању „Недеља здравих зуба", у сарадњи са 

Клиником за стоматологију Нови Сад, Домом здравља „Нови Сад“, Институтом за јавно 

здравље Војводине, Клубом студената стоматологије, Предшколском установом „Радосно 

детињство“, Meдицинском школом „7. април“, Музејом Новог Сада и Музејом Војводине, а 

под покровитељством Градске управе за здравство Града Новог Сада. 
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12. април 2018. године - Црвени крст Новог Сада, 

учествовао је у заједничкoj акцији обележавања 7. 

априла Светског дана здравља, у сарадњи са Заводом за 

здравствену заштиту студената Новог Сада. Kампања 

Светског дана здравља била је посвећена доступности 

здравствене заштите и обележена је под слоганом 

„Здравље за све“. 

Волонтери Црвеног крста Новог Сада суграђанима су 

поделили пропагандни материјал програма здравствене 

делатности Црвеног крста, а имали су и прилику да 

обнове знање и практично провежбају кардио-

пулмоналну реанимацију 

 

 

 

 

 

13. мај 2018. године - Црвени крст Новог 

Сада је на позив Института за јавно 

здравље Војводине учествовао у 

обележавању Међународног дана 

физичке активности (10. мај) и Светског 

дана породице (15. мај). Тог дана је 

организована шетња за све генерације на 

Фрушкој гори, прилагођена за све узрасте 

и нивое физичке спреме. Млади 

волонтери Црвеног крста Новог Сада су 

учествовали на овом догађају као 

санитетско обезбеђење, а догађај је 

организован у сарадњи са Пењачким 

клубом „Адреналин“, Националним парком Фрушка гора и Домом здравља „Нови Сад“.  

 

23. мај 2017. године - Црвени крст 

Новог Сада је у оквиру програма 

"Школе здравља" организовао 

међушколско квиз такмичење 

„Здравље је највеће богатство“. 

Такмичење је одржано у ОШ „Никола 

Тесла“ и ОШ „Koста Трифковић“. 

Учествовало је девет основних школа 

(свака са три такмичара). Три 

првопласиране екипе (ОШ „Жарко 

Зрењанин“, ОШ „Душан Радовић“, ОШ 

„Иван Гундулић“), стекле су право 

учешћа на завршном Квиз такмичењу. 

 

31. мај 2018. године - Завршно Квиз такмичење „Здравље је највеће богатство” одржано је у 

Културном центру Новог Сада. Пласман екипа на Квизу био је следећи: I место – ОШ 

“Душан Радовић”, са освојених 352 бодова, такмичари: Немања Месарош, Јелена Ковач и 

Ања Гаћеша, учитељица Халина Вучићевић, II место – ОШ „Жарко Зрењанин”, са освојених 

342 бодова, такмичари: Ивана Врбашки, Милица Боснић, и Анастасија Миловановић, 

учитељица Милка Барјактаревић, III место – ОШ “Иван Гундулић”, са освојених 321 бод, 
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такмичари: Смиљана Савић, Ленка Месарош и Јана Јовановић, учитељ Јовица Бунчић. 

Успешну реализацију, наведене програмске активности, помогли су чланови Комисије за 

здравство који су уједно били и чланови жирија: др Оља Нићифоровић - Шурковић, др Санда 

Кончар и Виолета Поповић. Црвени крст Новог Сада потрудио се да обезбеди награде за све 

учеснике Квиза, а награде је уручила потпредседница Црвеног крста Новог Сада, доц. др 

Оља Нићифоровић Шурковић 

 

    
 

31. мај 2018. године - Црвени крст Новог Сада је и ове године 

обележио Светски дан без дуванског дима, истичући 

здравствене и друге ризике који се повезују са употребом 

дувана. 

Тема Светског дана без дуванског дима 2018. године била је 

„Дуван и болести срца и крвних судова“. Кампања је обележена 

под слоганом „Дуван слама срца“. Тема Светског дана срца 

била је у складу са глобалним иницијативама и околностима, 

чији је циљ деловање на епидемију дувана и њен утицај на 

јавно здравље, посебно на умирање и патњу милиона људи на 

свету. Наши суграђани су од волонтера Црвеног крста Новог 

Сада, у Дунавском парку, могли да добију разноврстан 

едукативни материјал и савете. 

 

26. јун 2018. године - Црвени крст Новог Сада је на препоруку Црвеног крста Србије, а у 

сарадњи са Центром за психо-социјалну рехабилитацију и ресоцијализацију од болести 

зависности ЗЕМЉА ЖИВИХ, обележио Међународни дан борбе против злоупотребе и 

кријумчарења дроге. Слоган кампање гласио је „Прво слушај“, којим се указује на то да су 

посебно значајна циљна група млади који често нису свесни бројних опасности од дроге и 

које треба мотивисати на здраве стилове живота. У Спортском и пословном центру 

Војводина - СПЕНС, млади волонтери 

Црвеног крста Новог Сада делили су 

грађанима промотивне материjале којима 

су наши суграђани информисани о 

негативним последицама злоупотребе 

дрога. Циљ ове активности је подизање 

нивоа свести о значају проблема који 

дрога представља за друштво и покретање 

свих, како појединца и породице, тако и 

најшире заједнице, да се укључе у 

превенцију злоупотребе дрога. 
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28. септембар 2018. године - Црвени 

крст Новог Сада у сарадњи са Заводом за 

здравствену заштиту студената Нови Сад 

и осталим партнерским организацијама, 

реализовао је обележавање Светског дана 

срца на платоу иза Студентског дома. 

Светски дан срца обележен је под 

слоганом „ОБЕЋАВАМ ДА... за моје 

срце, за твоје срце, за сва наша срца“. 

Волонтери Црвеног крста Новог Сада су 

суграђанима делили промотивни материјал и давали информације о четири главна фактора 

ризика (употреба дувана, неправилна исхрана, физичка неактивност и штетна употреба 

алкохола) и презентовали поступак КПР, употребу АЕД уређаја, мерили крвни притисак, а 

заинтересовани суграђани су могли и самостално да пробају поступак реанимације. 

 

15. октобар 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада је у сарадњи са организаторима 

акције: Службом патронаже, Превентивним 

центром и Саветовалиштем за младе Дома 

здравља „Нови Сад”, обележио Светски дан 

чистих руку. Манифестација је одржана у 

Свратишту за децу (Булевар ослобођења 39), 

са циљем да се најширој популацији, а 

посебно деци, подигне свест о важности и 

правилном одржавању личне хигијене. 

Волонтери Црвеног крста Новог Сада су 

деци, која посећују Свратиште, поделили 

топлу гардеробу и хигијенске сетове.  

 
1. децембар 2018. године - Светски дан 

борбе против ХИВ/АИДСа. Овогодишња 

кампања је реализована под слоганом 

„САЗНАЈ СВОЈ СТАТУС“, што је био и 

слоган Европске недеље тестирања на Хив и 

Хепатитис. Волонтери Црвеног крста Новог 

Сада су у Дунавском парку суграђанима 

делили промотивни материјал, презервативе, 

и давали информације о начинима 

преношења ове болести, а сви 

заинтересовани суграђани су били у 

могућности да провере своје знање кроз тест 

„Шта знате о ХИВу и АИДСу“. 

 

У вечерњим сатима, у Клубу младих Црвеног крста Новог Сада, одржано је предавање на 

тему превенције ХИВ/АИДС–а, за чланове ОТЈ „Јован Јовановић Змај“, у оквиру које се 

разговарало на тему превенције преношења болести, као и на тему толеранције везано за 

особе које су заражене ХИВ-ом, и проблемима са којима се сусрећу у свакодневном животу. 

На почетку предавања едукатори су пустили кратак филм “Дечко који се стидео“, који је 

направио Црвени крст Палилула, за потребе организација Црвеног крста у оквиру овог 

програма.  
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У оквиру обележавања Светског дана борбе против ХИВ/АИДС, Црвени крст Новог Сада је 

организовао трибину на тему превенције ХИВ/АИДСа и других полно преносивих болести у 

Медицинској школи „7. Април“.Трибину су реализовали волонтери Црвеног крста Новог 

Сада и др Светлана Илић са Института за јавно здравље Војводине. Након презентације о 

појмовима Хив-а и Сиде, теоријама настанка, начинима заштите и могућностима тестирања, 

ученици су имали могућност да постављају питања едукаторима. Око 250 ученика ове школе 

је присуствовало трибини. 

 

Пројекти реализовани у сарадњи са градском управом за здравство 

 

Црвени крст Новог Сада је конкурисао код Градске управе за здравство са шест пројеката, од 

којих је пет током месеца јуна одобрено, а затим су и реализовани у периоду јул – децембар 

2018. године. Пројекти који су реализовани су: 

• Обука васпитачица ПУ „Радосно детињство“ у пружању прве помоћи за 2018. годину 

• Обука старије основношколске деце у пружању прве помоћи за 2018. годину 

• Здраво одрастање 

• Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога 

• Тематски родитељски састанци о улози менталног здравља, породице, школе и других 

институција у превенцији насиља у основној школи 

 

Октобар - децембар 2018. године - 

Црвени крст Новог Сада је, 

реализацијом Пројекта „Обука 

васпитачица Предшколске установе 

Радосно детињство у пружању прве 

помоћи“, у сарадњи са Градском 

управом за здравство, обучио 

васпитачице Предшколске установе. 

Обука у трајању од 12 наставних 

часова, је реализована у оквиру 5 група 

у два дана, а кроз процес обучавања 

прошло је око 77 васпитачица 

запослених у Предшколској установи 

„Радосно детињство“ – Нови Сад. 

Након успешно завршене обуке сви 

полазници су добили потврду о завршеној обуци у пружању прве помоћи, у трајању од 12 

часова. 
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Октобар - децембар 2018.године - Црвени крст Новог Сада је, кроз реализацију Пројекта 

„Обука деце старијег основношколског узраста у пружању прве помоћи за 2018. годину “, у 

сарадњи са Градском управом за здравство, обучио старије основце. Пројекат је током 2018. 

године реализован у основним школама: „Соња Маринковић“, „Прва војвођанска бригада“, 

„Ђорђе Натошевић“, „Никола Тесла“ и „Јожеф Атила“. Обука у пружању прве помоћи, у 

трајању од 12 наставних часова, је реализована у оквиру 5 група у два дана, а кроз процес 

обучавања прошло је око 100 вршњачких лидера основношколског узраста. Након успешно 

завршене обуке сви полазници су добили потврду о завршеној обуци у пружању прве 

помоћи, у трајању од 12 часова. 

 

Август - децембар 2018. године - Црвени крст Новог Сада је реализовао Пројекат „Здраво 

одрастање“ - Програм за унапређење менталног здравља, подстицање дечјег самопоштовања 

и превенцију болести зависности за децу од 5 до 10 година У оквиру организације Црвеног 

крста  Новог Сада формиран је стручни и пратећи тим, који je водиo припремне активности и 

реализацију обуке.Тродневна обука учитеља, васпитача и стручних сарадника је реализована 

кроз шест најбитнијих тема у области менталног здравља. Свака тема је обрађена од 

теоријске основе преко упознавања са играма за рад са децом и припремљених радионица за 

рад са родитељима. Учесници семинара су упознати са 42 активности за децу и са 

сценаријима за 6 родитељских састанака. Када саберемо, у Пројекту је учествовало 42 

просветна радника, 738 деце и 583 родитеља.  

 

    
 

Септембар - децембар 2018. године - Црвени крст Новог Сада је реализовао Пројекат 

„Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога 2018“. У оквиру Црвеног крста Новог 
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Сада формиран је стручни и пратећи тим, који je водиo родитељске састанке на тему 

наркоманије у основним и средњим школама.  

Тим су чинили: лекар Клинике за 

болести зависности Клиничког центра 

Војводине, психолог из Института за 

здравствену заштиту деце и омладине 

Војводине (Дечија болница Нови Сад) 

и инспектор МУП-а, Полицијска 

управа Нови Сад. Реализовано је 23 

родитељска састанака у основним и 

средњим школама. Родитељски 

састанци су трајали по 90 минута, где 

су предавачи у првих 60 минута 

држали предавање о овој 

проблематици. Психолог je током 

родитељских састанaка говориo о 

проблему адолесценције, која је сама 

по себи фактор ризика. Осим тога говорио је о разлозима због којих се почиње са узимањем 

супстанци, што су интрапсихички проблеми и средински фактори. Лекар je говориo о начину 

дејства дрога, њиховом утицају на телесно и психичко здравље и указивао je на промене у 

понашању  које се у таквим случајевима јављају. Родитељи су  добили информације о начину 

раног препознавања и детекције узетих супстанци. На крају овог дела предавања родитељи 

су се информисaли где могу да се обрате за помоћ, уколико посумњају или се увере да им 

дете користи дроге. Представник МУП-а je показиваo родитељима дрогу у облику у каквом 

се могу наћи на улици или у кући. У наставку je указивао на правне аспекте овог проблема и 

законске регулативе које прате проблем зависносто од дрога. Преосталих 30 минута је било 

предвиђено за дискусију са родитељима. Родитељи су били врло заинтересовани за ову 

проблематику и активни у дискусији. Како родитељи имају веома важну улогу у животу и 

развоју детета, желели смо да истакнемо значај превентивних програма који су усмерени на 

одрасле. Пројектом је обухваћено око 1.500 родитеља који присуствују предавањима.  

 

Септембар - децембар 2018. године 

- Црвени крст Новог Сада је 

реализовао Пројекат Тематски 

родитељски састанци о улози 

менталног здравља, породице, школе 

и других институција у превенцији 

насиља у основној школи. Основни 

циљ овог Пројекта био је едукација 

родитеља о начинима реаговања на 

насиље и начинима остваривања 

сарадње са свим битним 

институцијама у превенцији насиља. 

Пројектом је директно обухваћено 

око 1.000 родитеља из 20 основних 

школа на територији Града Новог 

Сада.  Реализаторке пројекта биле су 

актвисткиње Црвеног крста Новог Сада: магистар психолошких наука, инспекторка МУП-а – 

руководилац Групе за сузбијање малолетничке деликвенције у Одељењу криминалистичке 

полиције Полицијска управа Нови Сад и Саветница у Министарству просвете у Школској 

управи Нови Сад и координаторка тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања за јужнобачки и сремски округ. 
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ПРВА ПОМОЋ И РЕАЛИСТИЧКИ ПРИКАЗ ПОВРЕДА,  

ОБОЉЕЊА И СТАЊА 
(Правни основ: Прва помоћ је јавно овлашћење поверено Црвеном крсту Србије, према 

члану 6. и члану 7. Закона и као услуга коју може пружати Црвени крст Србије, како је 

дефинисано у члану 10. Закона) 

 

15. април 2018. године - Градско 

такмичење у пружању прве помоћи 

одржано је у СОС Дечијем селу „Др 

Милорад Павловић“, у Сремској 

Каменици. У категорији омладине 

учествовало је шест екипа, а 

победник је била екипа „Венди“ 

сачињена од ученика Медицинске 

школе „7. Април“,  ЕТШ „Михајло 

Пупин“, Медицинске школе 

„Хипократ“, Средње школе 

„Светозар Милетић“ и Природно-

математичког факултета. У 

категорији подмлатка учествовале 

су четири екипе, а победник је била екипа „Палчица“, коју су чинили ученици основних 

школа: „Никола Тесла“, „Петефи Шандор“, „Васа Стајић“, „Жарко Зрењанин“. 

Првопласиране екипе у обе категорије су представљале Црвени крст Новог Сада на 

Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда, 

обољења и стања, које је држано прве недеље јуна у Ковину. 
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9. мај 2018. године - Црвени крст Новог 

Сада је организовао Градско такмичење у 

реалистичком приказу повреда, обољења 

и стања, у просторијама Клуба младих. На 

такмичењу је учествовало 6 шминкера, 3 

симуланта за повреде и 3 симуланта за 

нагло настала стања и обољења. 

Првопласирани такмичари у све три 

категорије представљали су Црвени крст 

Новог Сада на Покрајинском такмичењу у 

пружању прве помоћи и реалистичком 

приказу повреда, обољења и стања, у 

Ковину. 
 

17. мај 2018. године - Црвени крст Новог 

Сада је на позив Медицинског факултета 

у Новом Саду, а поводом обележавања 58 

година постојања и рада, организовао 

такмичење у пружању прве помоћи. 

Такмичарску конкуренцију чиниле су две 

екипе Медицинског факултета 

Универзитета у Новом Саду и две екипе 

Медицинског факултета 

Војномедицинске академије из Београда. 

На такмичењу, у ревијалном делу, 

учествовала је првопласирана екипа са 

Градског такмичења у пружању прве 

помоћи, која је присутним показала висок 

степен знања и вештина у пружању прве 

помоћи. 

 

2. јун 2018. године – Пoкрajинскo 

тaкмичeње у ПП и РППОС одржано је у 

Ковину. Црвени крст Новог Сада – 

Градска организација је на овом 

такмичењу била заступљена са екипама: 

омладине, подмлатка и реалистичког 

приказа повреда, обољења и стања 

повређених. Екипа омладине Црвеног 

крста Новог Сада заузела је 1. место у 

конкуренцији 17 екипа, екипа подмлатка 

1. место у конкуренцији 23 екипе, екипа 

РППОС заузела је 4. место у 

конкуренцији 8 екипа. Успешну 

организацију такмичења помогли су 

чланови Црвеног крста Новог Сада: 2 

члана организационог одбора, 1 супервизор такмичења, 5 судија, 5 маркираната, 2 шминкера 

на полигонима, 5 чланова логистике. Екипе подмлатка и омладине Црвеног крста Новог Сада 

су се пласирале на Државно такмичење, које је одржано у септембру 2018. године у 

Београду. 
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24 - 26. август 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада је организовао припремни 

Камп за екипу омладине која је 

представљала организацију на Државном 

такмичењу у пружању прве помоћи. Камп 

је реализован у викенд насељу Липарије, 

недалеко од Лединаца. Екипа је имала 

прилику да на припремљеним 

симулацијама незгода увежба практичан 

рад збрињавања повређених, али и 

унапреди тимски рад екипе. У реализацији 

припрема је учествовало 20 волонтера.  

 

 

29 - 30. август 2018. године - Црвени крст Новог Сада организовао је припреме екипа за 

Државно такмичење у пружању прве 

помоћи у одмаралишту Црвеног крста 

„Багремара“, у Бачкој Паланци. У 

реализацији је учествовало укупно 20 

волонтера Црвеног крста Новог Сада и 6 

волонтера Црвеног крста Бачка Паланка. 

Екипе омладине и подмлатка Црвеног 

крста Новог Сада заједнички су се 

припремале, а волонтери Црвеног крста 

Бачка Паланка су учествовали као 

симуланти повреда и стања. Припреме су 

биле конципиране на бази такмичарских 

полигона и радионица, а такмичари су 

имали прилику да осим улоге такмичара 

преузму и улогу судије на полигону.  
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8. септембар 2018. године Државно 

такмичење у пружању прве помоћи и 

реалистичком приказивању повреда, 

обољења и стања одржано је 8. септембра 

2018. године, у седишту Црвеног крста 

Србије (Симина 19), у Београду. Свечано 

отварање такмичења и церемонија 

проглашења победника одржана је на 

Калемегдану (горњи град, плато код Савског 

шеталишта). На Државном такмичењу екипа 

Црвеног крста Србије своје умеће познавања 

прве помоћи показало је 15 екипа Омладине 

и 15 екипа Подмлатка Црвеног крста из 16 

средина из целе Србије, које су се пласирале 

на Државно такмичење након победа на општинским, градским, покрајинским и 

међурегионалним такмичењима. Ова манифестацији је највећа и најмасовнија коју Црвени 

крст Србије организује сваке године и која окупља преко 700 волонтера Црвеног крста из 

целе Србије. Тема такмичења била је прва помоћ у свакодневним животним околностима: у 

кући, школи, на радном месту, у саобраћају, спорту, на јавном месту. Државно такмичење се 

ове године одвијало на Светски дан прве помоћи под слоганом „Oткријте хероја у себи. 

Научите прву помоћ“. Црвени крст Новог Сада – Градску организацију на овом такмичењу 

представљале су екипе прве помоћи омладине и подмлатка. У конкуренцији подмлатка екипа 

Црвеног крста Новог Сада заузела је ПРВО место (у конкуренцији 15 екипa), а екипа 

омладине шесто место (у конкуренцији 15 екипa). Чланови екипе подмлатка: Наталија 

Грујић, Василиса Петровић, Мила Младеновић, Милица Бошковић, Дуња Цвејанов и Алекса 

Хархаји, Сергеј Цицвара – инструктор. Чланови екипе омладине: Милош Гајин, Маша 

Мастиловић, Вања Марковић, Владан Маркишић, Ана Пајкић и Оливер Прец, Александра 

Милић – инструктор. Успешну реализацију такмичења помогле су судије из наше 

организације: Николина Милошевић, Александра Милић, Томислав Николић и Жељко 

Жировић. 

Представник Црвеног крста Новог Сада, др Стефан Видосављевић, учествовао је у 

промоцији активности везаних за обележавање Светског дана прве помоћи, на Калемегдану. 
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5. јануар 2018. Године – Црвени крст Новог 

Сада је на позив локалног огранка 

Међународног удружења извиђача "Royal 

rengers", као испитна комисија реализовао 

испит из прве помоћи за око 40 извиђача.  

 

 

 
 

13. април 2018. године -  На позив Удружење 

трансплантираних Војводине 

„Пантрансплант“ едуковани волонтери 

Црвног крста Новог Сада су одржали 

предавање из прве помоћи у хотелу Норцев на 

Фрушкој гори. „Пантрансплант“  је био 

домаћин  међународног сусрета 

дијализираних и трансплантираних особа 

југоисточне Европе. Основни циљ скупа била 

је размена искустава земаља у региону и 

подизање свести јавности о значају донирања 

органа. 
 

 

20. април 2018. године – Црвени крст Новог Сада 

организовао је обуку прве помоћи за ученике средње 

школе за дизајн "Богдан Шупут". Током фебруара и 

марта месеца прилику да науче прву помоћ имали су 

сви ученици ове школе, односно преко 400 

средњошколаца је обучено и спремно да свакодневно 

помогну људима у невољи.  

 

 

 

 

 

25 – 26. мај 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада је на позив Мото клуба „НС 

рајдерс” учествовао на традиоциналном 

25. сусрету бајкера – Мото-фесту. 

Манифестација је одржана на 

отвореним базенима СЦ „Сајмиште”. 

Волонтери Црвеног крста Новог Сада, 

обучени у пружању прве помоћи, 

организовали су вежбу у пружању прве 

помоћи на промотивном пункту, који је 

био постављен на улазу у СЦ 

„Сајмиште”. 
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19. јун 2018. године - Црвени крст Новог 

Сада реализовао је предавање за ученике II 

разреда ТШ "Павле Савић", смер фризер. 

Ученици овог смера имају обавезан предмет 

Прва помоћ, а волонтери Црвеног крста 

Новог Сада реализују блок наставу већ 

четврту годину заредом. У оквиру предавања 

ученици су имали прилику да се упознају са 

циљевима прве помоћи, средствима за 

пружање прве помоћи, да науче основне 

поступке збрињавања повређених у 

непосредној животној опасности, као и да увежбају кардиопулмонарну реанимацију и 

заустављање крварења.  

  

 

 

13. септембар 2018. године -  Волонтери 

Црвеног крста Новог Сада, Маша Мастиловић, 

Ана Пајкић и Радомир Средановић су у оквиру 

обележавања Светског дана прве помоћи, 

ученицима ОШ "Мирослав Мика Антић" 

презентовали програм прве помоћи и 

реалистичког приказа повреда, стања и 

обољења. 

 

 

 

14. септембар 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада је, на позив Црвеног крста 

Војводине, учествовао нa мaнифeстaциjи 

Oбeлeжaвaњe 100 гoдинa oд крaja Вeликoг рaтa 

и присajeдињeњa Вojвoдинe Крaљeвини 

Србиje, у Шајкашу. На промоцији су 

учествовали волонтери Црвеног крста Новог 

Сада, Teoдoрa Mилoвaнoвић и Вања Марковић. 

 

 

1 - 4. новембар 2018. године - У Одмаралишту 

Црвеног крста „Багремара“, у Бачкој Паланци, 

реализован је четврти тренинг напредне прве 

помоћи на коме су учествовали представници 

Црвеног крста Новог Сада и предавачи. 

Семинару су присуствовали полазници из 

организација Црвеног крста Панчево, Ковин, 

Сомбор, Кикинда и Суботица. Организатор 

обуке, Црвени крст Војводине наставља са 

обукама прве помоћи вишег нивоа, које ће 

унапредити квалитет прве помоћи, које 

организације Црвеног крста пружају на 

спортским и музичким манифестацијама.  
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Прва помоћ на спортским, културним и осталим масовним манифестацијама 

 

25. март 2018. године - Црвени крст Новог Сада – Градска организација је на позив 

Скупштине Града Новог Сада, као члан Организационог одбора, традиционално, учествовао 

у реализацији 25. Новосадског полумаратона. На полумаратону је учествовало преко 1.200 

такмичара из 23 земље. Наша организација је обезбедила едуковане волонтере у пружању 

прве помоћи, возило, ћебад, носила и неопходан санитетски материјал за евентуално 

збрињавање повређених учесника. Чланови екипа за пружање прве помоћи, су били на 

располагању такмичарима у периоду од 9, 00 до 14,00 часова. Укупно је дежурало 50 

волонтера на четири пункта са неопходним материјалом, који је обезбедио Црвени крст 

Новог Сада.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 - 29. април 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада је на позив Скупштине Града 

Новог Сада, као члан Организационог одбора, 

традиционално, учествовао у реализацији 41. 

Планинарског маратона, на Фрушкој Гори. 

Пружање прве помоћи вршило је 70 волонтера 

Црвеног крста Новог Сада од суботе 28. 

априла (од 7 часова) до недеље 29. априла (до 

20 часова), на шест пунктова: Поповица, 

Парагово, Краљеве столице, Бранковац, 

Летенка и Андревље, са неопходним 

материјалом, који је обезбедио Црвени крст 

Новог Сада. 

 

 

10 - 13. мај 2018. - Црвени крст Новог Сада 

је, на позив Карате савеза Војводине, 

учествовао на Европском карате првенству за 

сениоре, где је 30 едукованих волонтера, 

чланова екипа прве помоћи, пружало прву 

помоћ такмичарима. Нови Сад се, као 

организатор, уписао у историју ЕП оборивши 

рекорд по броју учесника, чак 2.000 из 54 

државе. 
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17 - 20. мај 2018. године – Едуковани 

волонтери Црвеног крста Новог Сада су, на 

позив орагнизатора Осме Спортске 

олимпијаде школске омладине Војводине,  

пружали прву помоћ такмичарима. 

Олимпијада је отворена 17. маја 2018. 

године у Великој дворани СПЦ 

„Војводина“, у Новом Саду.   

 

 

 

 

 

25. мај – 2. септембар 2018. године - 

Црвени крст Новог Сада је пружао прву 

помоћ корисницима услуга "Aquapark 

Petroland", у Бачком Петровцу. Током 

трајања сезоне свакога дана по један 

едуковани волонтер Црвеног крста Новог 

Сада је дежурао у амбуланти аквапарка. 

23. јун 2018.године - Црвени крст Новог Сада 

је пружао прву помоћ на 9. Ноћном маратону 

који се одржао на Кеју жртава рације. Око 15 

едукованих волонтера Црвеног крста Новог 

Сада било је распоређено на три радна пункта 

дуж стазе маратона, а осим лакших повреда 

скочног зглоба није било потребе за 

озбиљнијим интервенцијама. 

 

 

 

16 - 21. јун 2018. године - Волонтери Црвеног 

крста Новог Сада су, на позив Мачевалачког 

савеза Србије, учествовали на Европском 

првенству у мачевању за сениоре, које је 

одржано у Новом Саду, у великој и малој сали 

СПЦ „Војводина“ (СПЕНС). Укупно 40 

волонтера је помогло реализацију овог 

такмичења као техничка подршка и у 

пружању прве помоћи (дежурстава су 

организована од 11,00 до 18,00 часова).  На 

првенству је учествовало 88 екипа, са 447 

такмичара, из 38 земаља.  
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7 – 8. јул 2018. године - Црвени крст Новог Сада је 

пружао прву помоћ на „ААааа фестивал“, фестивалу 

екстремних спортова, који је оджан у Буковцу. 

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада су, и 

поред неповољних временских прилика, на срећу, 

имали само неколико интервенција, које су успешно 

збринули. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 – 15. јул 2018. године - Црвени крст Новог Сада је на основу Уговара пружао прву помоћ 

на фестивалу “ЕXIT”. Црвени крст Новог Сада је ангажовао 70 едукованих волонтера за 

пружање прве помоћи, који су у сарадњи са екипама Завода за хитну медицинску помоћ 

Новог Сада, били на располагању посетиоцима и учесницима ове музичке манифестације. 

 

 

 

8. септембар 2018. године - Црвени крст Новог Сада, 

традиционално је, на позив Планинарског друштва “Вилина 

водица” из Буковца, пружао прву помоћ на 15. Буковачком 

маратону, на Фрушкој Гори. Ове године је на Буковачком 

маратону одржано и 7. коло трекинг лиге. Међународно 

познату манифестација младости и спорта, која се дешава у 

природи, у планинско-шумском амбијенту, наша 

Организација је помогла у санитеском делу. Великом броју 

учесника – стартовало је око 1.000 учесника, на располагању 

је била наша екипа, од три едукована волонтера, која је све 

време дежурала на пункту (од 9,30 до 18,00 часова). 
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10. септембар 2018. године -  Црвени крст Новог Сада је, 

на позив триатлон клуба „DYNAMIC“ Нови Сад, 

учествовао у пружању прве помоћи на 23. Новосадском 

триатлону, на градском купалишту Штранд. Трке су се 

одвијале тако што су такмичари прво стартовали пливањем 

на уласку у Дунавац до Моста слободе одакле су после 

изласка из воде преузимали бицикле, а након 

бициклистичког дела следио је тркачки део, који се одвијао 

тартан стазом на Кеју. Великом броју учесника – стартовало 

је око 200 учесника, на располагању је била наша екипа, од 

четири обучена волонтера, која је све време дежурала на 

пунктовима зона измене (од 9,30 до 13,30 часова). 

 

 

 

 

15. септембар 2018. године - Црвени крст Новог Сада 

учествовао је у пружању прве помоћи приликом уређења 

Петроварадинске тврђаве „Тврђава без смећа“, поводом 

Светског дана чишћења. Замишљен је „зелени талас“ од 

Јапана до Хаваја, са стотинама милиона волонтера, који 

чисте целу Планету истог дана. Великом броју учесника 

манифестације, на располагању је била наша екипа, од два 

едукована волонтера, која је све време дежурала на пункту 

(од 9,30 до 17,00 часова).  

 

 

 

 

18. август 2018. године - Црвени 

крст Новог Сада је, на позив 

Биатлон клуба Нови Сад, учествовао 

у пружању прве помоћи на 

међународном такмичењу „Трофеј 

Новог Сада“, у таргет спринту, које 

је одржано на „НС стрелишту“.  

 

 

 

 

 

14. октобар 2018. године - Институт за јавно здравље 

Војводине, Пењачки клуб Адреналин, НП Фрушка Гора 

и Црвени крст Новог Сада реализовали су активност -  

шетњу за све генерације, која брине о менталном 

здрављу. У лаганој шетњи по Фрушкој гори, око 10 km, 

рута: Стари Лединци – видиковац Кестен – Бели Мајдан 

– Стари Лединци, учествовали су деца, родитељи, баке 

и деке, рођаци, пријатељи. Волонтер Црвеног крста 

Новог Сада, учествовао је на наведеној активности 

пружањем прве помоћи. 
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14. октобар 2018. године - Црвени крст Новог Сада је на позив Скупштине Града Новог 

Сада, а у сарадњи са удружењем Новосадски маратон, пружао прву помоћ учесницима на 

овој спортској манифестацији. 

      
 

21. новембар 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада је, на позив организације ОСМЕХ 

НА ДАР ,пружао прву помоћ на Осмеховом 

фестивалу лампиона, који је одржан на Кеју 

жртава рације. Едуковани волонтери Црвеног 

крста Новог Сада у пружању прве помоћи, 

били су на располагању у периоду од 18,00 до 

21,00 час. 

 

 

 

 

 

21-24. новембар 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада је, на позив ОПЕНС-а 2019, 

пружао прву помоћ на Скупштини Eврoпскoг 

oмлaдинскoг фoрумa, која је одржана у хотелу 

Парк. Едуковани волонтери Црвеног крста 

Новог Сада су, за 250 учесника из свих 

земаља Европе, током четири дана дежурали у 

две смене од 8 до 24 часа. 
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8. децембар 2018 - 20. јануар 2019. године - 
Црвени крст Новог Сада је на основу уговора 

са „C&B SOLUTION“ doo, био на 

располагању да укаже прву помоћ 

корисницима услуга клизалишта „Ледена 

шума“, у Дунавском парку. Едуковани 

волонтери  Црвеног крста Новог Сада у 

пружању прве помоћи су свакодневно 

дежурали у Дунавском парку, у периоду од 

9,00 до 22,00 часа.  

 

 

 

Обука из прве помоћи на основу Закона о Црвеном крсту Србије и Закона о 

безбедности и здрављу на раду. 

Црвени крст Новог Сада је на основу Закона о Црвеном крсту Србије и Правилника o нaчину 

пружaња првe пoмoћи, врсти срeдстaвa и oпрeмe кojи мoрajу бити oбeзбeђeни нa рaднoм 

мeсту, нaчину и рoкoвимa oспoсoбљaвaљa зaпoслeних зa пружaњe првe пoмoћи (Сл. глaсник 

РС", бр. 109/2016), у току 2018. год. наставио са реализацијом комерцијалне обуке из прве 

помоћи за раднике из предузећа, институција и организација. У току године је основну обуку 

у пружању прве помоћи, у трајању од 6 часова, завршило 314 радника предузећа, 

институција и организација, којима су издати сертификати о оспособљености, а напредну 

обуку, у трајању од 12 часова, је успешно завршио 287 радник. 

 

Организовање обуке и испита из прве помоћи за будуће возаче. 

Црвени крст Новог Сада је почео са реализацијом обуке и 

полагања испита из прве помоћи за будуће возаче,  19. 

новембра 2012. године. Према Закону о безбедности 

саобраћаја на путевима, обука из прве помоћи је обавезан 

и посебан део обуке будућих возача. Ово питање је 

регулисано чланом 241 и 242 Закона и Правилницима, 

које је у вези са овим донело Министарство здравља. У 

току 2018. године  обучено је 22 кандидата у пружању 

прве помоћи. 

 

 

 

Обука специјализованих јединица цивилне заштите у пружању прве помоћи 

 

Црвени крст Новог Сада је на основу 

Правилника о обучавању, наставним 

плановима и програмима и нормативима 

наставних средстава и опреме за обучавање 

припадника цивилне заштите ("Сл. гласник 

РС", бр.8/2013) и позива Сектора за ванредне 

ситуације МУП РС, реализавао обуке у 

пружању прве помоћи за специјализоване 

јединице цивилне заштите, у трајању од 24 

наставна часа, у периоду од 13. до 16. новембра 

2018.године. Укупно је обучено 26 припадника 

цивилне заштите. 

*** 
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СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

 
Према подацима из Стратегије за смањење сиромаштва, у Србији 9,2% становништва живи 

испод  границе сиромаштва.  

 

Према подацима Центра за социјални рад Града Новог Сада, Националне службе за 

запошљавање и Удружења пензионера Града Новог Сада, као најугроженији део 

становништва препозната су лица и породице које примају новчану социјалну помоћ, 

незапослена лица која немају никаква примања, малолетна деца која живе у вишечланим 

породицама, једнородитељска домаћинства са троје или више деце, као и пензионери који 

примају најнижу пензију, која је испод републичког просека, а посебно су угрожени 

пензионери из приградских средина који су на ивици сиромаштва. 

 

Кроз активности у социјалној делатности Црвени крст Новог Сада има за циљ да олакша 

људску патњу пружањем неопходне помоћи лицима у стању социјалне потребе и у 

случајевима свих ванредних ситуација. 

 

Развијањем солидарности међу људима и организовањем различитих облика помоћи, кроз 

програме, пројекте и акције, као и превентивним деловањем у области социјалне заштите, 

Црвени крст Новог Сада настоји да побољша услове живота најугроженијим категоријама  

становништва. 

 

Захваљујући кредибилитету наше Организације и снажној подршци Градске управе за 

социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, као и уз помоћ институција и донатора, 

настојали смо да ублажимо људску патњу, односно да помогнемо нашим суграђанима у 

стању социјалне потребе. 

 

Рад Црвеног крста Новог Сада у области социјалне делатности, био је усмерен ка директној 

помоћи најугроженијим групама (стратешки правац 1) и психосоцијалној делатности 

(стратешки правац 2). Такође, реализоване су и традиционалне акције Црвеног крста из 

области социјалне делатности.  

 

Црвени крст Новог Сада пружао је помоћ лицима у стању социјалне потребе кроз следеће 

програме, пројекте и активности: 

 

Народна кухиња Црвеног крста 
 

Програм Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада је у функцији од 1991.године и 

непрекидно се реализује до данашњих дана, а на основу подршке Градске управе за 

социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, Владе Републике Србије, Црвеног крста 

Србије и Црвеног крста Војводине, као и других донатора. 

 

Дистрибуција куваних оброка за 600 корисника вршила се на два пункта, сваког радног дана: 

Клуб пензионера „Олга Петров“ (264 кувана оброка) и објекат Црвеног крста Новог Сада  у 

Футошкој улици број 14 (336 куваних оброка). Корисници ове врсте помоћи су социјално 

најугроженији становници нашег Града и то: корисници новчане социјалне помоћи, 

вишечлане породице, старија лица, болесни - неспособни за рад, лица са инвалидитетом, 

пензионери са најнижим примањима и др. О свим корисницима се води документација, а 

особље које ради на подели оброка води дневну евиденцију долазака. 
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Ланч пакети су дељени корисницима новчане социјалне помоћи, који живе у приградским 

насељима, а на основу спискова Центра за социјални рад Града Новог Сада. Ову врсту 

помоћи добијало је 800 корисника месечно. 

Средства за фукционисање Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада обезбеђена су из 

буџета Града Новог Сада. 

 

    
 

Из дистрибутивног центра Црвеног крста Србије и Црвеног крста Војводине, а на основу 

донације Владе Републике Србије, посредством Министарства за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања, за период од 9 месеци обезбеђено је 10 основних животних намирница 

(брашно, уље, пиринач, пасуљ, тестенина, боранија, грашак, сушено поврће, ђувеч и месне 

конзерве), као подршка Програму народних кухиња у 2018. години.  

Од локалних донатора, током године, кухињу су помогли: 

- Покрајински секретаријат за високо образовање и научно истраживачку делатност, који је 

донирао 1.000 kg тестенинa, 10.260 l минералнe водe и  2.700 комада рибе у конзерви; 

- „Rotary Club“, који je донирао 3.400 kg јабука; 

- Компанија „Бамби“а.д, која је донирала 720 kg плазма кекса; 

- Међународна православна добротворна организација (IOOC), која је посредством Црвеног 

крста Србије донирала 1.044 школских сетова и 667 хигијенских сетова. 

 

 

Кухиња на точковима 

 

У оквиру програма „Народна кухиња“, од 2006. године реализује 

се Пројекат „Кухиња на точковима“. С обзиром да Градска 

управа за социјалну и дечју заштиту финансира Програм народне 

кухиње, Пројекат се реализује током читаве године. Општи циљ 

Пројекта је ублажавање сиромаштва и глади на подручју Града и 

афирмација хуманитарног рада Црвеног крста. Овим Пројектом 

омогућена је редовна исхрана лицима која су тешко покретна или 

непокретна, а у стању су социјалне потребе. Афирмација 

хуманитарног рада Црвеног крста Новог Сада дошла је до пуног 

изражаја, јер у Граду ниједна хуманитарна организација не 

реализује овакав вид помоћи. 

Током 2018. године, Пројектом је било укључено 30 лица. О свим 

корисницима се води уредна евиденција, а координатор Пројекта 

и волонтри Црвеног крста Новог Сада редовно обилазе све 

кориснике. 
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06. јануар 2018. године - Уочи Божића, најрадоснијег хришћанског празника, Црвени крст 

Новог Сада је свим корисницима програма Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада, 

обезбедио 600 комада конзерви рибе,  које су подељене на два дистрибутивна пункта -

Народна кухиња - Футошка 14 (336 корисника), и Клубу пензиионера „Олга Петров”, 

Футошка 67 (264 корисника). 

Црвени крст Новог Сада је свим корисницима програма Народне кухиње пожелео срећне 

Божићне празнике.  

 

05. април  2018.  године - Поводом Ускршњих 

празника Црвени крст Новог Сада је за све 

кориснике програма Народне кухиње Црвеног 

крста Новог Сада, обезбедио Ускршња јаја, 

конзерву рибе и конзерву месног нареска. 

Наведени дарови су подељени корисницима на 

два дистрибутивна пункта: Народна кухиња- 

Футошка 14 (336 корисника) и Клуб 

пензионера „Олга Петров”, Футошка 67 (264 

корисника). 

Црвени крст Новог Сада је свим корисницима 

програма Народне кухиње пожелео срећне 

Ускршње празнике.  

 

11. мај  2018.  године - Црвени крст Новог 

Сада је посдредством Црвеног крста Србије, а 

захваљујући компанији „Бамби” а.д, поделио 

корисницима програма Народне кухиње 720 kg 

мини-мини Плазма кекса. Подела Плазме је 

реализована на пунктовима за поделу куваних 

оброка у Футошкој 14 и Клубу пензионера 

„Олга Петров”, Футошка 67. Истог дана, у 

оквиру обележавањa „Недеље Црвеног крста”, 

а под темом „Свуда за свакога”, коју је за ову 

годину определила Међународна федерација 

друштава Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца, волонтери Црвеног крста Новог 

Сада су поделили играчке деци корисника Народне кухиње. Играчке су током године 

донирали грађани Новог Сада. 

 

04. октобар 2018. године - Црвени крст Новог Сада се традиционално укључио у Програм 

активности обележавања „Дечије недеље”, у Новом Саду, под слоганом „Моје је право да 

живим срећно и здраво-за одрастање без 

насиља”. Обележавајући акцију, волонтери 

Црвеног крста Новог Сада су поделили играчке 

деци корисника програма Народне кухиње 

Црвеног крста Новог Сада на два 

дистрибутивна пункта: у Футошкој улици бр. 

14 и у Клубу пензионера „Олга Петров“, 

Футошка улица бр. 67. Играчке су прикупљене 

током године од грађана Новог Сада. Такође, 

деци су подељени и хигијенски сетови 

донирани од стране Црвеног крста Србије.  
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11. октобар 2018. године - Црвени крст Новог 

Сада је захваљујући компанији МК Групе -

″Carnex″, посдредством Црвеног крста Србије, 
поделио корисницима програма Народне 

кухиње 1200 kg јабука сорти: Ајдаред, Златни 

Делишес, Грени Смит и Глостер. 

Подела јабука је реализована на два 

дистрибутивна пункта: у Футошкој улици бр. 

14 и у Клубу пензионера „Олга Петров“, 

Футошка улица бр. 67.  

 
 
 
16. и 17. октобар 2018 године - Црвени крст 

Новог Сада је у оквиру Месеца солидарности, а 

на препоруку Црвеног крста Србије, 

традиционално, обележио Светски дан хране и 

Светски дан борбе против сиромаштва. 

Мото обележавања Светског дана борбе против 

сиромаштва у 2018. години је био „Удружени 

са најсиромашнијима, градимо инклузиван свет 

универзалног поштовања људских права и 

достојанства”. 

У сарадњи са Градском управом за социјалну и 

дечију заштиту и Ротари клубом Нови Сад, на 

пунктовима за поделу куваних оброка 

корисницима Народне кухиње, у Футошкој 14 (336 корисника) и у Клубу пензионера „Олга 

Петров“, Футошка 67 (264 корисника) подељене су јабуке у количини од 3.400 kg (око 5,5 kg 

по кориснику). Јабуке су  обезбеђене захваљујући донацији Ротари клуба.  

Расподели јабука присуствовали су: Љиљана Кококовић, помоћница градоначелника, в.д. 

начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Вера Гркавац, као и председник 

Ротари клуба Новог Сада, Владислав Генцел. 

 

Брига о старијима 
 

Број старијих лица у нашој 

земљи је у сталном порасту. 

Истраживања показују да 

више од 16 % становника 

Србије чине особе старије од 

65 година. Многа старија 

лица нису у могућности да 

самостално задовоље основне 

животне потребе, а нису обухваћени неким од 

облика институционалне или 

ванинституционалне социјално-здравствене 

заштите. Они су најчешће упућени на помоћ 

других лица и хуманитарних организација.  

Црвени крст Новог Сада током читаве године, кроз различете пројекте и акције, води бригу о 

најстаријим суграђанима. Велики број старијих лица обухваћен је програмом „Брига о 

старијима“. 
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Општи циљ Програма је помоћ старијим, болесним и 

лицима са инвалидитетом, која из различитих разлога 

(здраствени, социјални, материјални и др) нису у стању 

да самостално и адекватно задовоље своје основне 

потребе. Такође, веома је битно да старије особе остану 

што дуже у свом окружењу, да се мотивишу да користе 

преостале физичке и менталне потенцијале. 

Програм се реализује од 2001. године, а корисници су 

старија лица која нису институционално збринута, а то 

су: старији са веома ниским нивоом социјалне 

сигурности, самачка старачка домаћинства, лица која су 

свесна, али са тешкоћама самопослуживања или са 

недостатком потпуне слободе кретања. 

Током 2018. године Програмом је било обухваћено око 

250 старијих лица. Програм се реализује у пет средина у 

основним организацијама Црвеног крста у Месној 

заједници „Братство“ и приградским срединама Каћу, 

Будисави, Кисачу и Бегечу. 

Бригу о корисницима је водило 46 едукованих волонтера - 32 старијих и 14 млађих  

волонтера. Током године, волонтери су обилазили кориснике у њиховим домовима, 

свакодневно или у зависности од њихових потреба. 

Месечно је било од 1.100 до 1.300 посета. Пружане су следеће врсте помоћи: помоћ при 

одржавању личне хигијене и хигијене стана, мерење крвног притиска, мерење нивоа шећера 

у крви, услуге социјалне, културно-забавне, религиозне и рекреативне природе, 

психосоцијална подршка и др, а у зависности од потреба корисника. 

Током године, Црвени крст Новог Сада је корисницима, у више наврата, обезбеђивао пелене, 

ланцете, пакете са храном и хигијеном. 

Програм је финансијски помогнут од стране Градске управе за социјалну и дечију заштиту. 

Мотивација волонтера је веома битан сегмент одржавања Програма и покретач активности. 

Током године, пригодним поклонима обележени су њихови рођендани, прослављен 8. март, 

верски празници и Нова година. Млади волонтери из Бегеча су корисницима сами правили 

поклоне за разне прославе. 

 

 

30 - 31. март 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада узео је учешће на Сајму за 

пензионере, који је ове године по четврти пут 

одржан на Новосадском сајму, у организацији 

''Doo Snar grouop'' и Новосадског сајма, а под 

слоганом „За безбрижну старост“. 

Млади волонтери Црвеног крста Новог Сада су 

упознали посетиоце Сајма са програмима, 

пројектима и активностима Црвеног крста из 

области социјалне заштите, помоћи и неге у 

кући и здравља, који су намењени нашим 

старијим суграђанима. 

 

 

12. мај 2018. године – У оквиру обележавања Недеље Црвеног крста, волонтери Основне 

организације Црвеног крста Будисава су реализовали акцију мерења крвног притиска и 

шећера у крви. Акција је одржана у просторијама Месне заједнице у Будисави од 8,00 до 

10,00 часова и одазвало се 43 људи. 
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15. јун 2018. године - Црвени крст Новог Сада 

је обележио Међународни дан борбе против 

насиља над старијима. Злостављање старијих 

представља значајан јавно-здравствени 

проблем и може да изазове веома озбиљне 

физичке повреде опасне по живот, као и 

дугорочне психолошке последице. Најчешћи 

облици злостављања су: физичко, психичко, 

економско, сексуално и занемаривање.  
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су у 

Дунавском парку делили пропагандни 

материјал, иформисали суграђане о облицима 

злостављања и на тај начин јавности скренули 

пажњу на све већу присутност овог проблема.  

 

03. јул 2018. године - Седиште Црвеног крста Новог Сада је посетила екипа новинара Радио 

телевизије Србије 1 (Ана Божовић, новинар, Владимир Јовановић, сниматељ, Милутин 

Бабић, тон) која је, том приликом, упозната са активностима Црвеног крста. 

Након информација о раду Црвеног крста Новог Сада, екипа РТС је посетила Основну 

организацију Црвеног крста у Кисачу. Волонтери ООЦК МЗ Кисач су, како то увек чине, 

срдачно дочекали госте и представили своје активности које реализују, традиционално, 

током године.  

Екипа РТС је снимила прилог о раду на терену, у оквиру програма „Брига о старијима“, који 

је емитован у серијалу „Грађанин”.  
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1. октобар 2018. године - Међународни дан старијих особа се у свети и код нас обележава 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 становника трећег доба. 

Међународни дан старијих особа је обележен под слоганом „Промовишимо шампионе 

људских права старијих особа”. 

Црвени крст Новог Сада je, поводом Међународног данa старијих особа, реализовао следеће 

активности: 

• Млади волонтери Црвеног крста Новог Сада су 1. октобра 2018. године, у Дунавском 

парку, старијим суграђанима поделили руже, које је поклонила цвећара „Fashion Flowers”. 

Црвени крст Новог Сада се захваљује цвећари на донацији! 

• У ООЦК МЗ „Футог”, одржано је предавање старијим суграђанима на тему деменције, са 

циљем како је препознати, како се понашати ако је дијагностикована, и како помоћи 

породицама које се суочавају са овим обољењем. 
 

    
 

• Црвени крст Новог Сада је, у оквиру обележавања Међународног дана старијих особа, у 

знак захвалности за хумани волонтерски рад, организовао једнодневни мотивациони излет за 

волонтере из програма „Брига о старијима“, чланове комисије за социјалну делатност и 

пензионере Црвеног крста Новог Сада.  
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Центар за помоћ старијим лицима 

 

Инфо центар за старије особе отворен је 1.октобра 2010.године, у 

оквиру обележавања Међународног дана старијих особа, са циљем 

да се унапреди квалитет живота нашим старијим суграђанима, 

кроз побољшану доступност информацијама о правима/услугама 

које су њима намењене. 

Грађани су и током 2018. године, путем телефона добијали 

детаљне информације о доступним услугама у Граду, а веома 

често им је био потребан савет или подршка.  Највећи број позива 

односио се на питања у вези пружања материјлне помоћи и  

пружања услуга неге и помоћи у кући.  

Поред наведеног, води се јединствена база података о грађанима 

који се обрате Инфо центру, као и подаци која им је информација 

дата или којој организацији су упућени. Такође се евидентирају 

њихове потребе за услугама неге и помоћи у кући, као и њихова 

питања и проблеми.  

Током 2018. године било је укупно 1.487 позива, а број тражених  информација је приказан у 

следећој табели: 
Ред. 

бр. 

 

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Број позива 

1. Кућна нега 350 

2. Помоћ у кући 343 

3. Материјална помоћ 712 

4. Здравствена делатност 5 

5. Институционални смештај 13 

6. Психосоцијална подршка  51 

7. Правна помоћ 7 

9. Разно 6 

УКУПНО 1.487 

Пројекат финансијски подржава Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог 

Сада. 

 

Превентивни опоравак деце из социјално угрожених породица 

 

Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту и 

Црвеним крстом Србије, а у оквиру пројекта „Програми и активности за помоћ деци и 

младима у стању социјалне потребе“, који се успешно реализује од 2006. године, и ове 

године омогућио бесплатно летовања за децу из породица у стању социјалне потребе. 
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06 - 15. јул 2018. године - У смени је боравило 93 деце основношколског узраста у пратњи 5 

васпитача. Групу су чинила деца чији су родитељи корисници Народне кухиње Црвеног 

крста Новог Сада, деца из Дневног боравка за децу и омладину и Сигурне дечије куће Центра 

за социјални рад Града Новог Сада, Центра за породични смештај и усвојење и Дечијег села 

„Др Милорад Павловић“ из Сремске Каменице. 

 

Испраћају деце на море присуствовали су Члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о 

породици и деци, Тихомир Николић, помоћница Градоначенлика, Љиљана Коковић и в.д. 

начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Вера Гркавац. 

 

Велики број деце је по први пут био на мору. Кроз радионице, које воде волонтери Црвеног 

крста, деца су се упознала са Организацијом Црвеног крста, њеним основним принципима, 

стекли основна знања из прве помоћи и едуковала се кроз пројекте „Промоција хуманих 

вредности“, „Стоп трговини људима“, и друго. 

 

09 - 12. август 2018. године - Црвени крст  

Новог Сада je и ове године наставио сарадњу 

започету пре четири године, пријемом и 

боравком деце из Општине Ранилуг. Општина 

Ранилуг је српска енклава у Косовском 

поморављу, која броји 6.000 становника и 42 

детета основношколског узраста са четири 

васпитача и седам званичника из ове енклаве 

боравило је у Новом Саду од 9. до 12. августа 

2018. године. Захваљујући људима добре 

воље, организован је смештај у школи „др 

Милан Петровић“, исхрана и посета 

културним институцијама Града Новог Сада, 

а 10. августа децу је угостио Црвени крст 

Зрењанин.  

Дана 9. августа 2018. године, децу и 

представнике општине Ранилуг са Косова и 

Метохије у Свечаној сали Градске куће, 

примио је помоћник Градоначелника, 

Александар Петровић. Том приликом, Давор 

Петковић, заменик председника општине 

Ранилуг, уручио је захвалнице људима добре воље, појединцима и институцијама који су 

помогли реализацију ове хуманитарне активности. Деца су посетила Градску библиотеку 

Новог Сада и организована је 

шетња центром Града, у пратњи 

туристичког водича. Ручак за госте 

је организован у ресторану „Лазин 

салаш“. 
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Дана 10. августа 2018.године, децу је дочекао и угостио Црвени крст Зрењанин. Присутне су 

у просторијама Црвеног крста дочекали и поздравили помоћник Градоначелника Зрењанина, 

Симо Салапура, председница Црвеног крста Зрењанин, др Соња Капелер Пушкарић и 

секретар Црвеног крста Зрењанин, Александра Танасијевић. Млади зрењанински кошаркаш, 

Дино Радончић, је промовисао предстојећи хуманитарни турнир у баскету, посвећен 

прикупљању помоћи Косову и Метохији. Потом је уприличен обилазак центра града уз 

стручног водича и посета зрењанинској касарни ,,Народни херој Светозар Марковић Тоза“. У 

поподневним сатима организована је посета дворцу „Каштел Ечка“ и специјалном резервату 

природе „Царска бара“, уз вожњу бродом. 

Децa из општине Ранилуг са Косова и Метохије су, 11. августа 2018. Године, посетила 

Манастир Светих Архангела у Ковиљу, Петроварадинску тврђаву и Музеј, Рибарско острво и 

касарну Војске Србије-Речну ратну флотилу. Волонтери Црвеног крста Новог Сада су, на 

Рибарском острву, презентовали активности из области прве помоћи за 42 деце из Косовског 

поморавља-општина Ранилуг. На Рибарском острву, у ресторану „Електровојводине“, су 

орагнизовани ручак и дружење, а домаћин је био начелник Јужнобачког управног округа, 

Милан Новаковић. Дружењу је присуствовао председник Црвеног крста Новог Сада, 

пуковник др Братољуб Бркљача. Вечера уз дружење је организована у ресторану „Европа“, а 

домаћин је била Матица Албанаца Србије.  

Наши драги гости су испраћени, 12. 

августа 2018. године за Београд, где је, 

захваљујући Канцеларији Владе 

Републике Србије за Косово и Метохију, 

омогућена посета Зоолошком врту, 

панорамско разгледање Београда, као и 

ручак у ресторану. Основни циљ овe 

активности је подстицај образовања, 

културе и безбрижнијег одрастања деце 

из Косовског поморавља. Црвени крст 

Новог Сада се захваљује Граду Новом 

Саду, донаторима, волонтерима, 

појединцима, институцијама и свима 

који су помогли реализацију ове 

племените активности. 

 

Програм за директно ублажавање сиромаштва 

 
Директна помоћ је први и основни корак у 

помоћи најугроженијима и представља 

основни предуслов за одржавање 

егзистенције најугроженијих група. 

Програм хуманитарне помоћи за локално 

становништво настављен је и у 2018. 

години. Током године прикупљено је од 

донатора и грађана око 3.500 kg половне 

одеће и обуће. Ову врсту помоћи користило 

је око 1.400 породица. Велики број 

социјално угрожених, старијих и болесних 

суграђана добило је помоћ у прехрамбеним 

артиклима, хигијенским артиклима и огреву 

у оквиру  програма чији су корисници. Из 
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магацина Црвеног крста Новог Сада, ул. Раде Кончара 1, Петроварадин, подељено је 873.700 

kg разне хуманитарне помоћи, док је улаз помоћи био 1.235.650 kg. 

 

25.јануар 2018.године, Црвени крст Новог Сада је упутио хуманитарну помоћ Хуманитарној 

организацији „Владика Платон Атанацковић“. Помоћ се састојала од средстава за личну и 

колективну хигијену и прехрамбених артикала. У оквиру Хуманитарне организације 

„Владика Платон Атанацковић“ реализује се пројекат „Служба помоћи и неге у кући“, који 

има за циљ да пружи помоћ усамљеним, остарелим особама, о којима нема ко да брине или 

живе са породицом у условима социјалне угрожености. 

 

1.март 2018. године, На основу закључака 

Градског штаба за ванредне ситуације од 26. 

фебруара 2018. године, поводом снежних 

падавина и ниских температура, Црвени крст 

Новог Сада је упутио помоћ Центру за 

социјални рад Града Новог Сада - 

прихватилишту за бескућнике у виду ћебади, 

јастука и топле одеће. 

Истог дана, радници стручних служби Црвеног 

крста Новог Сада и Центра за социјални рад 

Града Новог Сада су посетили насеље Велики 

рит. На терену су уручена ћебад, а становници 

овог насеља су обавештени да ће бити 

збринути сви којима буде потребна помоћ. 

 

31. март - 1. април 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада је, у сарадњи са Црвеним крстом 

Србије и Темпо центром у Новом Саду, 

реализовао хуманитарну акцију „Деца за децу“  

поводом предстојећих Ускршњих празника. 

Волонтери Црвеног крста Новог Сада су у 

Темпо центру у Новом Саду, заједно са децом 

фарбала и украшавала Ускршња јаја. 

Хуманитарни прилог од откупа Ускршњих јаја 

биће усмерен на опоравак социјално угрожене 

деце. 

 

24. април 2018. године, Црвени крст Новог Сада 

је, у централном магацину, поделио семенски 

материјал за 14 месних заједница са територије 

Града Новог Сада, који је намењен социјално 

угроженим категоријама становништа, 

пољопривредним домаћинстваима са једним до 

два јутра земље. Подели су присуствовали 

Милан Новаковић, начелник Јужнобачког 

управнoг округа и Јан Туран, директор 

Института за ратарство и повртарство "НС 

СЕМЕ". Семенски материјал у виду сунцокрета, 

кукуруза и соје, у количини од 12.500 kg, који је 

довољан за сетву око 400 хектара 

пољопривредног земљишта, Црвеном крсту Новог Сада донирао је Институт за ратарство и 

повртарство "НС СЕМЕ", у сарадњи са Јужнобачким управним округом. 
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06.09.2018. године, Црвени крст Новог Сада је, 

посредством Црвеног крста Србије, добио 

донацију Међународне православне 

добротворне организације (IOOC) у виду 1.044 

комада школских сетова и 667 комада 

хигијенских сетова намењених деци из 

социјално угрожених породица. На почетку 

школске 2018-2019. године, Црвени крст Новог 

Сада је извршио дистрибуцију школских и 

хигијенских сетова деци корисника Народне 

кухиње Црвеног крста, Дечијем селу „Др 

Милорад Павловић“ из Сремске Каменице, 

Центру за породични смештај и усвојење, 

Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“, као и ђацима првацима у 

oсновним школама у приградским насељима (ОШ „Вељко Влаховић“, Шангај, ОШ "Људовит 

Штур", Кисач, ОШ "22. август", Буковац, ОШ "Алекса Шантић", Степановићево, ОШ 

"Вељко Петровић", Бегеч, ОШ "Иво Андрић", Будисава и ОШ "Лаза Костић", Ковиљ). 

 

 

20. септембар 2018.године, Црвени крст Новог 

Сада је испоручио донацију добијену, 

посредством Црвеног крста Србије, од 

Међународне православне добротворне 

организације (IOOC), Центру за социјални рад 

Града Новог Сада у виду 40 школских и 40 

хигијенских сетова. Донација је намењена деци 

основношколског узраста из Дневног боравка 

за децу и омладину и Сигурне дечије куће 

Центра за социјални рад Града Новог Сада. 

 

 

29. новембар 2018.  године - члан Градског 

већа за социјалну заштиту и бригу о породици 

и деци, Тихомир Николић, посетиo je магацин 

Црвеног крста Новог Сада, у Петроварадину, 

улица Раде Кончара 1, и том приликом уручиo 

помоћ социјално угроженим породицама, у 

оквиру програма за директно ублажавање 

сиромаштва. Црвени крст Новог Сада је 

извршио набавку 1.200 прехрамбених пакета, 

1.200 хигијенских пакета и 600 просторних 

метара меког огревног дрвета, а ту помоћ 

добило је, током децембра месеца, око 2.500 социјално угрожених породица, са територије 

Града Новог Сада. Догађај су медијски испратили: РТВ 1, Новосадска ТВ, Канал 9, КТВ 

Зрењанин, Дневник. 

Садржај: 

- прехрамбени пакет (25 kg брашна, 2 kg пасуља, 2 kg пиринча, 2 l сунцокретовог уља, 2 kg 

тестенине и 1.050 g месних конзерви); 

- хигијенски пакет (6 kg детерџента за веш, 2 l детерџента за судове, 2 l шампона за косу, 

jедан шампон за ваши, 5 тоалетних сапуна, 2 пасте и једна четкица за зубе и 10 хигијенских 

пакета уложака, 5 једнократних бријача и једна пена за бријање); 

- огревно дрво (један просторни метар). 
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Хуманитарна помоћ за Косово и Метохију 

 

11. мај 2018. године, Влада АП Војводине и 

Црвени крст Новог Сада су, у координацији са 

Покрајинским секретаријатом за високо 

образовање и научноистраживачку делатност, 

упутили заједничку донацију Епархији Рашко-

призренској, Манастиру Грачаница на Косову и 

Метохији. 

 

Донацију су чинили прехрамбени производи, 

средства за личну и колективну хигијену и 

вунена ћебад укупне тежине 19.000 kg и 

намењена је корисницима социјалне помоћи и 

Народним кухињама на Косову и Метохији. 

 

 

Сарадња са Црвеним крстом Републике Српске (Босна и Херцеговина) 

 

12. март 2018. године, Црвени крст Новог Сада и Покрајински секретаријат за високо 

образовање и научноистраживачку делатност Владе Војводине упутили су хуманитарну 

помоћ Црвеном крсту Источног Сарајева. 

 

    
 

Хуманитарна пошиљка се састојала од школских торби, ћебади и конзервираних 

прехрамбених артикала, која је намењена за 100 девојчица и дечака основношколског 

узраста из социјално угрожених расељених и избеглих породица Општине Соколац. 

 

Сарадња са Црвеним крижом Вуковар, Република Хрватска 

 

26.јун 2018. године, Црвени крст Новог Сада уручио је хуманитарну пошиљку Црвеном 

крижу Вуковар, за крајњег корисника - Заједничко веће општина Вуковар. Донација се 

састојала од 181 школске торбе дониране од стране Покрајинског секретаријата за високо 

образовање и научноистраживачку делатност Владе АП Војводине и 791 књиге за школску 

лектиру, прикупљених од стране Градске библиотеке у Новом Саду. Ова донација намењена 

је Заједничком већу општина Вуковар за децу која полазе у први разред основне школе, у 

школској 2018/2019 години, на територији источне Славоније, Барање и западног Срема.  
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Влатко Главаш, в.д. равнатеља Црвеног крижа Вуковар, примио је делегацију Црвеног крста 

Новог Сада, коју су чинили Драган Лазић, секретар, Александар Јокановић, помоћник 

директора Градске библиотеке у Новом Саду, Драган Љубинац, волонтер-сарадник и Берић 

Осте, логистичар. Ђорђе Ћурчић, потпредседник Заједничког већа општина Вуковар и 

заменик жупана вуковарско сремске жупаније, пожелео је добродошлицу делегацији и 

захвалио се на хуманитарној помоћи. Пријему су присуствовали и Радомир Чварковић, 

заменик жупана осјечко барањске жупаније, и Винко Лазић, секретар Заједничког већа 

општина Вуковар. 

 

Сарадња са Црвеним крижом Загреб, Република Хрватска 

 
19. октобар 2018. године, Покрајински секретар за високо образовање и 

научноистраживачку делатност АП Војводине, проф. др Зоран Милошевић, у име донатора и 

секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић, боравили су у Загребу и уручили 

хуманитарну помоћ (донација 120 школских торби, перница и врећа за патике), Црвеном 

крижу Загреб за крајњег корисника - Српскo нaрoднo виjeће. Том приликом посетили су 

Црвени криж Загреб и Српскoг нaрoднo виjeће. Секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган 

Лазић, се у Црвеном крижу Загреб састао са равнатељем, Петром Пенавом, који је 

логистички помогао реализацију ове донације. На састанку је било речи о унапређењу 

сарадње између ове две организације, која се до сада одвијала у области подмлатка и 

омладине. Договорен је наставак сарадње, а разговарано је и о могућности реализације 

пројеката од значаја за регионално повезивање организација Црвеног крста. 

    
На крају посете, у прoстoриjaмa Српскoг нaрoднoг виjeћa, у Зaгрeбу, заменик прeдсeдник 

СНВ-а, Александар Милошевић, примио je покрајинског секретара за високо образовање и 

научноистраживачку делатност АП Војводине, проф. др Зорана Милошевића, и секретара 

Црвеног крста Новог Сада, Драгана Лазића. Том приликом се захвалио на хуманитарним 

активностима наше организације. Догађај је медијски испратила РТВ прилогом из Загреба. 
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Сарадња са Комесаријатом за избеглице и миграције 

 

Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Одсеком за избегла, прогнана и расељена лица 

Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, током 2018. године  

извршио расподелу хуманитарне помоћи добијене посредством Комесаријата за избеглице и 

миграције Републике Србије.  

 

31.јули-02.август 2018.године, Црвени крст Новог Сада је извршио поделу 350 

прехрамбених пакета породицама избеглих и интерно расељених лица, у магацину Црвеног 

крста Новог Сада, ул. Раде Кончара 1, Петроварадин. 

 

Октобар 2018. године - Црвени крст Новог 

Сада је извршио исплату новчане помоћи у 

износу од 15.000,00 динара за 25 породица 

избеглица и интерно расељених лица са 

територије Града Новог Сада. 

 

1-2. новембар 2018.године - Црвени крст 

Новог Сада је извршио поделу 300 

прехрамбених пакета породицама избеглих и 

интерно расељених лица, у магацину Црвеног 

крста Новог Сада, ул. Раде Кончара 1, 

Петроварадин.  

 

Децембар 2018. године - Црвени крст Новог 

Сада је испоручио огревно дрво за 25 породица 

избеглица и интерно расељених лица са 

територије Града Новог Сада. 

Хуманитарна помоћ у виду прехрамбених 

пакета, новчане помоћи и огревног дрвета  

подељена је на основу спискова Одсека за 

избеглице и миграције Градске управе за 

социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада. 

 

 

 

Сарадња са Покрајинским секретаријатом за високо образовање  

и научноистраживачку делатност 

 

Црвени крст Новог Сада је, на основу Уговора 

о пословно-техничкој сарадњи са 

Покрајинским секретаријатом за високо 

образовање и научноистраживачку делатност, у 

току 2018. године, извршио пријем и 

дистрибуцију роба, по основу Програма 

суфинансирања погона за примену нових 

технологија. Кроз донације установама и 

институцијама на територији Аутономне 

покрајине Војводине, а на основу Закључака 

Покрајинске владе, извршена је дистрибуција 

хуманитарне помоћи у укупној количини од 

76.000 kg. 
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27. новембар 2018. године - Покрајински 

секретаријат за високо образовање и 

научноистраживачку делатност, је преко 

Предузећа „Фриго Жика“ из Руме, испоручио 

донацију Црвеном крсту Новог Сада у виду 

опреме за Народну кухињу (Полица за 

хлеб/ретро пулт 1м, Електрична пећница 80/90, 

Расхладни орман 700л, Судопера дводелна 1,2 

м 120/60/85, Кухињски висећи елемент 1,2 м и 

Кухињски висећи елемент 0,6м, затворен).    

Вредност испоручене донације је  971.654,64 

динара.  

  

 

 

 

Сарадња са Дирекцијом за робне резерве АП Војводине 

 

Црвени крст Новог Сада је, на основу Уговора 

о пословно-техничкој сарадњи са Дирекцојим 

за робне резерве Аутономне покрајине 

Војводине у току 2018. године извршио пријем 

и дистрибуцију хуманитарне помоћи у виду 

прехрамбених и хигијенских артикала, у 

укупној количини од 244.1104 kg. У току 

новембра и децембра месеца, у сарадњи са 

Дирекцијом за робне резерве Аутономне 

покрајине Војводине и Црвеним крстом 

Војводине, а на основу Закључка Покрајинске 

владе, 39 организација Црвеног крста на 

територији Аутономне покрајине Војводине 

добило је укупно 11.868 пакета са прехрамбеним производима и производима за хигијену. 

Ова хуманитарна помоћ је намењена за становништво које није у могућности да користи 

услуге народних кухиња и ради упућивања организоване помоћи за основне организације 

Црвеног крста у општинама у којима нису оспособљене и не функционишу Народне кухиње 

и не постоји други програм који је у функцији конкретне помоћи становништву.   

 

 

Психосоцијална подршка 

 

У оквиру Заједничког програма за инклузију ромске деце и деце из 

осетљивих група, у 2018. години Црвени крст Новог Сада је  реализовао 

Програм психосоцијалне подршке за кориснике Дневног боравка Удружења 

за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада. 

Дневни боравак је у 2018. години похађало 22 корисника са умереним и 

тежим потешкоћама у развоју. Активности са корисницима су реализоване 

кроз групни рад, у просторијама Удружења. 

 Васпитно образовни рад се континуирано одвијао, кроз следеће области: 

1. Подршка психо-социјалном развоју који подразумева јачање самопоуздања, развој 

толеранције, усвајање социјално прихватљивих форми понашања и изражавања осећања 

и ставова 
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2. Стимулисање развоја специфичних моторичких/сензитивних функција 

3. Стимулисање  развоја креативних способности 

4. Развијање вештине комуникације 

5. Забавно окупационе активности 

Одржане креативне радионице су допринеле усвајању животно корисних вештина, развијању 

моторике и креативности корисника, осамостаљивању корисника, развијању осећаја 

одговорности при извршавању задатака и задовољства постигнутим резултатима. 

На креативним и тематским  радионицама корисници су правили корпице од сувог лишћа, 

украсне кутије, украсне тегле, пекмез, медењаке, радове осликане ебру техником, слике са 

пиринчем, украсне кесице, хербаријум, торбе, кецеље, рамове за слике, украсне саксије, 

пахуљице од силикона, глинене и гипсане магнете за фрижидер, плакате за акције Црвеног 

крста Новог Сада, лампионе од папира, маске за маскембал, честитке, новогодишње поклоне 

и украсе за новогодишњу јелку. Тематске радионице биле су посвећене обележавању 

школске славе Свети Сава, акције „За сунчану јесен живота“, Међународног дана  особа са 

инвалидитетом, Међународног дана толеранције и Нове године.  

Волонтери Црвеног крста Новог Сада су корисницима и њиховим породицама одржали 

радионице из програма „Промоција хуманих вредности” (дискриминација и стигматизација, 

дечија права, родна равноправност, ненасилно решавање конфликата...), Борба против 

трговине људима (Дружење са Мишом и Машом, У слици и речи, Три пута мери једном 

сеци) и прве помоћи где су родитељи, а  и сами корисници, имали прилику да се упознају са 

основим појмовима прве помоћи, поступцима збрињавања особа без свести и дисања - 

поступак кардиопулмонарне реанимације, имобилизације повређених екстремитета и 

заустављања крварења.  

У оквиру Заједничког програма за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група, 

волонтери Црвеног крста Новог Сада су реализовали инклузивне радионице са ромском 

децом, која похађају редовну основну школу и организовали активности подршке 

родитељима.   

 

    
 

 

Остале традиционалне активности Црвеног крста 

 

Поред ангажовања у реализацији наведених програма и пројеката у директном пружању 

помоћи социјално угроженом становништву, Црвени крст Новог Сада је реализовао и 

традиционалне активности предвиђене планом рада из области социјалне делатности. 
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Пакет за новорођену бебу 

 

08 - 15. мај 2018. године - Црвени крст Новог 

Сада, традиционално, више од 20 година, 

реализује акцију „Поклон за новорођену бебу“.  

У оквиру обележавањa „Недеље Црвеног 

крста”, а  под темом „Свуда за свакога”, коју је 

за 2018. годину определила Међународна 

федерација друштава Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца, Црвени крст Новог Сада је бебама, 

које су рођене у периоду од 8. до 15. маја 2018. 

године, поделио беби пакете који су уручени 

њиховим мајкама у Клиници за гинекологију и 

акушерство  Клиничког центра Војводине. Беби 

пакете је донирао Црвени крст Војводине. 

 

У Културном центру Новог Сада, од 4. до 6. августа 2018. године одржани су "Дани грчке 

културе". Програм је организовала невладина организација "Трандафил" из Новог Сада, под 

покровитељством Градске управе за културу Новог Сада, Покрајинског секретаријата за 

културу, јавно информисање и верске заједнице АП Војводине и Националног савета Грчке 

националне мањине. Црвени крст Новог Сада је, под координацијим Црвеног крста Србије и 

Црвеног крста Војводине, узео активно учешће на наведеној културној манифестацији. 

У суботу 4. августа 2018. године млади волонтери Црвеног крста Новог Сада су испред 

Културног центра Новог Сада, у периоду од 17-20 часова обавештавали учеснике 

манифестације и суграђане, о наменском динарском рачуну у Комерцијалној банци ад 

Београд и хуманитарном СМС броју 2002 код мобилних оператера Теленор Србија, Вип 

мобил и МТС, који је отворио Црвени крст Србије за помоћ Грчкој.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зa сунчану јесен живота 

 

25. октобар 2018. године - Црвени крст Новог Сада је организовао свечани пријем у 

ресторану „Романов” за најстарије активисте и пензионере, 39. пут. Свечаности су 

присуствовали: др Милка Будаков, заменица Покрајинског секретара за социјалну политику, 

демографију и равноправност полова, Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног крста 

Војводине, Љиљана Коковић, помоћница Градоначелника Новог Сада за социјална питања, 

Тихомир Николић, члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци, 

Вера Гркавац, начелница Градске управе за социјалну и дечју заштиту, Добрила Чачија, 

директорка Центра за социјални рад Града Новог Сада. 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2018.годину 

 

56 

Својим програмом свечаност су увеличали: Светозар Пантелемонов, члан Дневног боравка 

Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада, 

награђена деца на конкурсу литерарних радова на тему „Моји баба и деда“. Члан Градског 

већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци, Тихомир Николић, уручио је награде 

Ђуки Убовић, најстаријој грађанки Града Новог Сада, која је рођена 10.9.1912. године и 

брачном пару, Ани и Стевану Легињ, који су 60 година у браку. Зорица Митић проглашена је 

за најстаријег активисту Црвеног крста Новог Сада, а пригодан поклон уручио је Бошко 

Митрашиновић, секретар Црвеног крста Војводине. 

 

   
 

За предшколце и ученике нижих разреда основношколског узраста, Црвени крст Новог Сада 

је расписао Конкурс ликовних и литерарних радова на тему "Моји баба и деда", на који је 

пристигло преко 1.000 радова. Комисија, која је бирала најуспешније радове, је имала тежак 

и незахвалан задатак. Победницима ликовно-литерарног Конкурса, поклоне су уручили др 

Милка Будаков и Љиљана Коковић, а простор и свечаност улепшавали су њихови радови. 

Основна организација Црвеног крста Кисач је, 21.10.2018.г организовала традиционално, 39. 

годину, активност „За сунчану јесен живота“, у изузетно посећеном Дому културе у Кисачу. 

Својим програмом свечаност су увеличали најмлађи становници овог места. 

Основни циљ ових активности је развијање и подизање самопоштовања код старијих особа, 

кроз активно учешће у друштвеним збивањима, успешнију социјализацију, подизање опште 

културе и друштвене свести шире околине, кроз њихово упознавање са потребама и 

могућностима старијих особа.  

Акција је медијски подржана и изузетно добро пропраћена. 

 

Један пакетић – много љубави 

 

Црвени крст Новог Сада је у оквиру 

акције „Један пакетић много љубави”,  

у сарадњи са Градском управом за 

социјалну и дечију заштиту Града 

Новог Сада, Credit Agricole банком 

Србије и основном школом „Марија 

Трандафил“, из Ветерника, поделио 

1.300 новогодишњих пакетића деци 

из социјално угрожених породица. 

Пакетићи су подељени следећим 

институцијама, удружењима и 

лицима: 

1. Школи за основно и средње 

образовање „Милан Петровић” 

- 200 пакетића; 
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2. Дневном центру школе за основно и средње образовање „Милан Петровић”- 20 

пакетића 

3. Вишечланим, социјално угроженим породицама - 318 пакетића, у просторијама 

Црвеног крста Новог Сада; 

4. Деци корисника Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада - 130 пакетића; 

5. Центру за породични смештај и усвојење - 90 пакетића; 

6. Центру за социјални рад Града Новог Сада - 150 пакетића: Прихватилишту са 

прихватном станицом за децу и омладину („Сигурна кућа”), Прихватилишту са 

прихватном станицом за жене и децу угрожену породичним насиљем („Сигурна 

женска кућа”) и Дневном боравку за децу и омладину са поремећајем у друштвеном 

понашању; 

7. Дечијем селу „Др Милорад Павловић” - 80 пакетића; 

8. Добровољном ватрогасном друштву Петроварадин - 60 пакетића; 

9. Удружењу дистрофичара Јужнобачког округа Нови Сад - 46 пакетића; 

10. Удружењу за подршку особама са Дауновим синдромом - 40 пакетића; 

11. Удружењу грађана „Сунце” за церебралну и дечију парализу Јужнобачког округа 

Нови Сад - 32 пакетића; 

12. Удружењу оболелих од мултипле склерозе „Мултис” - 32 пакетића; 

13. Градској организацији слепих Нови Сад -18 пакетића; 

14. Удружењу за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада - 22 

пакетића  

15. Организацији глувих Нови Сад – 22 пакетића и 

16. Националном удружењу родитеља деце оболеле од рака - Нурдор – 40 пакетића 

Дана 18. децембра 2018. године, у оквиру акције „Један пакетић-много љубави”, Црвени крст 

Новог Сада се укључио у поделу пакетића деци са сметњама у развоју, коју традиционално 

организују Credit Agricole банка Србије, Lafarge Србија и Новосадски сајам, уз подршку 

партнера. Око 200 малишана из ШОСО „Милан Петровић” је уживало у  представи, која је 

реализована у оквиру хуманитарног пројекта „Новогодишња кутија”. Након прелепе 

новогодишње представе, Деда мраз и његови помагачи – чланови Tеренске јединице Црвеног 

крста Новог Сада су деци уручили новогодишње поклон пакетиће. Жеља свих нас је била да 

обрадујемо малишане и да на најлепши начин дочарамо дух божићних и новогодишњих 

празника. 

Дана 19. децембра 2018. године, Црвени крст Новог Сада је поделио новогодишње пакетиће 

Удружењу дистрофичара Јужнобачког округа Нови Сад, Удружењу грађана „Сунце” за 

церебралну и дечију парализу Јужнобачког округа Нови Сад, Добровољном ватрогасном 

друштву Петроварадин, Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад, Дневном центру 

школе за основно и средње образовање „Милан Петровић”, Дечијем селу „Др Милорад 

Павловић” и Организацији глувих Нови Сад. 

Дана 20. децембра 2018. године у оквиру акције „Један пакетић-много љубави”, Црвени крст 

Новог Сада је уручио деци која бораве у Прихватилишту са прихватном станицом за децу и 

омладину („Сигурна кућа”) у оквиру Центра за социјални рад Града Новог Сада, 

новогодишње пакетиће, које су са пуно љубави припремили ученици основне школе „Марија 

Трандафил” из Ветерника. Малишани из „Сигурне куће” су се јако обрадовали играчкама, 

слаткишима и гардероби коју су добили од својих вршњака. 

Истог дана, Црвени крст Новог Сада је у оквиру акције „Један пакетић-много љубави”, у 

сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, поделио 

новогодишње пакетиће Прихватилишту са прихватном станицом за децу и омладину 

(„Сигурна кућа”), Прихватилишту са прихватном станицом за жене и децу угрожену 

породичним насиљем („Сигурна женска кућа”), Дневном боравку за децу и омладину са 

поремећајем у друштвеном понашању, у оквиру Центра за социјални рад Града Новог Сада, 

Удружењу оболелих од мултипле склерозе „Мултис”, Удружењу за подршку особама са 
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Дауновим синдромом и  Удружењу за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града 

Новог Сада. 

Дана 21. децембра 2018.године, Црвени 

крст Новог Сада је уручио новогодишње 

пакетиће Организацији глувих Нови Сад. 

Дана 26. децембра 2018. године Црвени 

крст Новог Сада је у оквиру програма 

Народне кухиње, који се реализује у 

сарадњи са Градском управом за 

социјалну и дечију заштиту, организовао 

поделу новогодишњих пакетића за децу 

чији су родитељи корисници Народне 

кухиње. Традиционално, и ове године у 

оквиру акције „Један пакетић - много 

љубави“ малишанима су поклоне уручили 

Деда Мраз са својим помагачима-млади 

волонтери Црвеног крста Новог Сада. На пунктовима за поделу куваних оброка корисницима 

Народне кухиње, у Футошкој 14 и Клубу пензионера „Олга Петров“, Футошка 67, подељено 

је укупно 130 пакетића, који ће деци улепшати предстојеће празнике. 

Подели  новогодишњих пакетића су присуствовали: члан Градског већа за социјалну заштиту 

и бригу о породици и деци, Тихомир Николић, помоћница Градоначелника за социјална 

питања, Љиљана Коковић, в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, 

Вера Гркавац,  као и представници медија. 

Дана 27. децембра 2018. године, Црвени крст Новог Сада је уручио Националном удружењу 

родитеља деце оболеле од рака - Нурдор, 40 пакетића. 

У периоду од 24. до 27. децембра 2018. године 318 малишана из вишечланих, социјално 

угрожених  породица је добило пакетиће у просторијама Црвеног крста Новог Сада. 

 

28. децембар 2018. године - Хуманитарно црвено-бело вече на којем су ревијалне утакмице 

одиграле све селекције Ватерполо клуба Војводина, одржано је у петак, 28. децембра на 

базену Слана бара. Улаз није наплаћиван, тако да су грађани донирали новогодишње 

пакетиће, слаткише, сланише и добровољне новчане прилоге. Прикупљено је око 140 

новогодишњих пакетића (процењена вредност 210.000,00 динара) и новчани прилог у износу 

27.430,00 динара (за новогодишње пакетиће), који су уручени социјално угроженој деци 

током новогодишњих и божићних празника.  

 

    
 

Ову хуманитарну активност су подржали репрезентативци Србије, олимпијски, светски и 

европски шампини, који су поникли у Ватерполо клубу Војводина: Бранислав Митровић, 
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Гојко Пијетловић, Душко Пијетловић, Милош Ћук, Слободан Соро и Борис Вапенски. 

Црвени крст Новог Сада се захваљује председнику Управног одбора Ватерполо клуба 

Војводина, Драгану Ресановићу, на указаном поверењу и личном ангажману у наведеној 

хуманитарној активности. 

31. децембар 2018. године - Председник Управног одбора Ватерполо клуба Војводина, 

Драган Ресановић, и тренер првог тима, Владимир Обровски, су у просторијама Црвеног 

крста Новог Сада уручили новогодишње пакетиће социјално угроженој деци. Новогодишњи 

пакетићи су прикупљени на Хуманитарној црвено-белој вечери, коју је организовао 

Ватерполо клуб Војводина, у петак, 28. децембра на базену Слана бара. 

 

    
 

Едукације 

 

6 - 9. фебруар 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада је, на позив Црвеног крста Србије, 

учествовао на семинару Заједничког програма 

за инклузију ромске деце и деце из осетљивих 

група, који је одржан у просторијама Црвеног 

крста Србије, Симина 19, Београд. Нашу 

организацију је представљала Александра 

Милић.  

Циљ семинара био је да се учесници упознају 

са потребама деце и младих из осетљивих 

група за додатном подршком, потребама за оснаживањем родитеља из осетљивих група за 

пружање подршке својој деци у процесу одрастања, као и да се упознају са значајем шире 

локалне заједнице и различитих чинилаца унутар заједнице за укључивање деце и породица 

из осетљивих група. 

 

 

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

 

 
У саставу Црвеног крста Новог Сада Градске организације делују основне организације 

Црвеног крста подмлатка и омладине. Васпитно-образовне установе су најпогоднија средина 

за рад са младима и стога су одређене програмске активности Црвеног крста спроведене у 

њима. Грубо их можемо поделити на активности здравственог и социјалног карактера. 

Активности здравственог карактера имају за циљ очување здравља младих и подизање 

њихове здравствене културе. Одвијају се кроз различите видове рада: „Школа здравља”, 

Квиз такмичење  – „Како сачувати здравље”, Смотру знања „Шта знаш о здрављу”, конкурсе 

ликовних и литерарних радова, тематске сизложбе, предавања и филмске пројекције, 

организовање акција добровољног давања крви, обука екипа прве помоћи, реалистичког 

приказивања повреда и обољења, кућне неге и анимације, као и обележавањем сталних 

акција: „Светски дан здравља”, „Недеља здравих зуба”, „Недеља борбе против ТБЦ и 

осталих болести дисајних органа”, „Месец посвећен сузбијању болести зависности”, 

„Светски дан борбе против СИДЕ” и др. 

Активности социјалног карактера развијају код младих осећај хуманости, пријатељства, 

солидарности, сарадње и разумевања међу људима и у васпитно-образовним установама се 

развијају кроз следеће акције: „Дечја недеља”, „Сунчана јесен живота”, „Један пакетић – 

много љубави”, прикупљање половних уџбеника и одеће и др. 

Комплетан рад младих приказан је по реализованим акцијама и активностима, разврстаним 

по делатностима: 

• здравствена делатност, 

• социјална делатност,  

• добровољно давалаштво крви,  

• прва помоћ и реалистички приказ повреда обољења и стања повређених, 

• омладинска теренска јединица, 

• превентивни опоравак деце. 
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Омладинска теренска јединица „Јован Јовановић Змај” 

 

Омладинска теренска јединица Црвеног крста Новог Сада дала је свој допринос у 

остваривању програмских активности Црвеног крста Новог Сада. С обзиром на 

вишегодишње искуство у раду, допринос у остваривању програмских активности био је још 

већи, а рад младих у Црвеном крсту креативнији. Млади волонтери су своју креативност 

испољавали кроз секције: 

1. Секција за прву помоћ 

2. Секција за маркиранте 

3. Секција за реалистички приказ повреда, обољења и стања  

4. Секција за добровољно давалаштво крви 

5. Секција за превенцију трговине људима 

6. Секција промоције хуманих вредности 

7. Секција за превенцију ХИВ-а 

 

 
 

 

 

11 - 13. мај 2018. године - Црвени крст Новог Сада је 

организовао 34. Скупштину Омладинске теренске 

јединице „Јован Јовановић Змај“ Црвеног крста Новог 

Сада. Годишњој скупштини присуствовали су гости из 

следећих организација Црвеног крста: Бања Луке, 

Загреба, Сарајева - Ново Сарајево, Тузле, Београда - 

Стари Град, Београд - Вождовац, Горњег Милановца, 

Зрењанина, Ковина, Кикинде, Панчева, Руме, Сомбора, 

Сремске Митровице, Суботице и Ужица. Укупно око 

140 учесника. Гости су стигли у наш град 11. маја 

2018.г. У Клубу младих су их сачекали љубазни 

домаћини. Након смештаја код домаћина, у вечерњим 

сатима, организовано је разгледање центра Новог Сада 

и ноћни провод.  
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Субота, 12. мај 2018. године, волонтери су 

се окупили у просторијама Црвеног крста 

Војводине, где је организаован радни део 

Скупштине. На самом почетку младима се 

обратио председник Црвеног крста Новог 

Сада, пуковник др Братољуб Бркљача. 

Извештај о раду Омладинске теренске 

јединице у току 2017. године, Извршни 

одбор је поднео видео презентацијом. 

Након уводног дела гости су појединачно 

представљали своје организације Црвеног 

крста. На седници су изабрани председник, 

потпредседница и чланови Извршног 

одбора Омладинске теренске јединице 

„Јован Јовановић Змај“: 

Најистакнутијим младим волонтерима Црвеног крста Новог Сада, сарадник за подмладак и 

омладину, Љиљана Слокар Бајило, је уручила, након обраћања, признања - захвалинице и 

плакете Црвеног крста Новог Сада. Након свечаног дела за домаћине и госте је обезбеђено 

освежење у Клубу младих, а потом и обилазак града. Гости су имали прилику да посете 

Петроварадинску тврђаву, Дунавски парк, Кеј жртава рације и ужи центар града. У вечерњим 

сатима организована је опроштајна журка. Млади волонтери теренске јединице заједно са 

својим гостима из других организација уживали су у добром расположењу и забави. Недеља, 

13. мај 2018. године, је нажалост, био дан за растанак, али је и ова Скупштина показала да су 

млади неисцрпни извор ентузијазма и да су један од највреднијих делова Црвеног крста. 

 

 
 

Волонтери Црвеног крста Новог Сада су у летњем периоду учествовали у реализацији 

следећих кампова: 

• Летње школе подмлатка у одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“, у 

Баошићима, Црна Гора 

• Међународног кампа младих “Atlantis XIV” 

• Кампа „Летња школа младих Тузла 2018“ 

• 15. Летње школе младих друштва Црвеног крижа Осјечко-барањске жупаније 
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24. јул - 2. август 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада је учествовао у реализацији пете 

смене Летње школе подмлатка у одмаралишту 

Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“, у 

Баошићима, Црна Гора. Седам волонтера 

Црвеног крста Новог Сада реализовало је 

радионице: Аријана Фишић (Промоција 

хуманих вредности), Трифко Ијачић 

(Креативна радионица), Вања Марковић (Прва 

помоћ), Ана Пајкић (Реалистички приказ 

повреда, стања и обољења), Маша Мастиловић 

(Музичка радионица), Наталија Свилар 

(Програм борбе против трговине људима) и 

Јелена Бокан (Новинарска радионица). 

 

У периоду од 8. до 15. јула 2018. године у 

Малаги, Шпанија, Центар за сарадњу у 

Медитерану је организовао међународни камп 

младих “Atlantis XIV”. Кампу су присуствовали 

представници 22 Национална друштва Црвеног 

крста и Црвеног полумесеца из региона 

Медитерана. Укупно 50 младих учесника из 

земаља: Албанија, Андора, Босна и 

Херцеговина, Хрватска, Кипар, Египат, Грчка, 

Италија, Либан, Либија, Монако, Црна Гора, 

Мароко, Палестина, Португал, Србија, 

Словенија, Сирија, Тунис, Турска и Шпанија 

имали су прилику да размене искуства. Теме 

овогодишњег сусрета младих су биле 

"Неговање одрживе околине", "Млади као 

носиоци промена у понашању", "Лидерске 

вештине" и “Превенција трговине људима”. 

Црвени крст Новог Сада је, захваљујући 

Црвеном крсту Србије, организовао учешће 

волонтера Немање Ковачевића, на 14. 

Атлантис кампу младих Медитерана. 

Представник Црвеног крста Србије, волонтер 

организације Црвеног крста Нови Сад, Немања 

Ковачевић, је заједно са представницима 

Црвеног крста Шпаније, Црвеног крста 

Португала и Хрватског Црвеног крижа одржао низ информанитивних радионица о трговини 

људима и мерама опреза. 

 

10 - 15. августа 2018. Године - Црвени крст 

Новог Сада је, на позив Црвеног крижа/крста 

града Тузла, учествовао у раду Кампа 

„Летња школа младих Тузла 2018“. Камп је 

одржан у Еко дому на Старој Мајевици, 

недалеко од Тузле. Представници Црвеног 

крста Новог Сада, едуковани волонтери 

Вања Марковић и Оливер Прец, су 

учествовали као предавачи  прве помоћи.  
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Летња школа младих Осијечко-Барањске жупаније (Република Хрватска) у периоду 18 

– 28. августа 2017. године. Црвени крст 

Новог Сада су представљале Јелена 

Доганџић и Теодора Миловановић. У раду 

школе учествовало је око 120 волонтера, 

узраста од 16 до 30 година из Хрватске, 

Босне и Херцеговине и Србије и они су 

едуковани из програма прве помоћи, 

превенције болести зависности, превенције 

трговине људима и програма сигурног 

понашања на интернету, за деловање у 

катастрофама са нагласком на 

комуникационе и организационе вештине, 

као и програма реалистичког приказа 

повреда, обољења и стања. 

 

 

5. септембар 2018. године - Волонтери 

Црвеног крста Новог Сада, реализаовали су 

акцију „Безбедност деце у саобраћају“, у 

ОШ "Вељко Влаховић". Циљ ове акције је да 

најмлађи основци науче да безбедно дођу од 

куће до школе поштујући саобраћајна 

правила. Прваци су кроз игру стекли 

основна знања о безбедности у саобраћају, 

правилном начину преласка улице као и 

основна значења саобраћајних знака. 

Свим ученицима првог разреда ове школе 

Црвени крст Новог Сада обезбедио је 

школске ранчеве са школским и хигијенским 

сетом.  

 

 

4. октобар 2018. године - Црвени крст Новог Сада се и ове године, традиционално, укључио 

у Програм активности обележавања „Дечије 

недеље” у Новом Саду под слоганом „Моје је 

право да живим срећно и здраво-за одрастање 

без насиља”.  

Обележавајући акцију, волонтери Црвеног 

крста Новог Сада су поделили играчке деци 

корисника програма Народне кухиње 

Црвеног крста Новог Сада на два 

дистрибутивна пункта. Играчке су 

прикупљене током године од грађана Новог 

Сада. Такође, деци су подељени и хигијенски 

сетови донирани од стране Међународне 

православне добротворне организације 

(IOOC) посредством Црвеног крста Србије.  
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Трка за срећније детињство 

 

 
 

14. октобар 2018. године - Црвени крст Новог Сада је на позив Скупштине Града Новог 

Сада, а у сарадњи са удружењем Новосадски маратон, на Тргу слободе, организовао 

хуманитарно рекреативну акцију “Трка за срећније детињство”, манифестацију Националног 

друштва Црвеног крста Србије, уз мото акције: „ИМАМО ЦИЉ – ДОЂИ НА СТАРТ“.  

Чланови екипе прве помоћи Црвеног крста Новог Сада, укупно 40 обучених младих 

волонтера, су пружали санитетско обезбеђење, како Трке за срећније детињство, тако и 

учесника 26. Новосадског маратона. Санитетско обезбеђење је организовано на пет пунктова, 

као и мобилни санитетски тим који је пратио маратонце целом дужином стазе. Црвени крст 

Новог Сада је допринео успешној реализацији ове значајне међународне спортске 

манифестације за град, тако што је обезбедио и материјално-техничка средства: носила, 

ћебад, санитетски материјал и др. Током акције продато је 1.100 учесничких бројева. Својим 

масовним учешћем на трци новосадски предшколци, основци и средњошколци показали су 

своје опредељење ка здравом начину живота и највишим хуманим вредностима. Средства 

прикупљена продајом учесничких бројева биће усмерена деци корисника програма Народне 

кухиње.  

Црвени крст Новог Сада – Градска организација упућује захвалност свим учесницима ове 

хуманитарне манифестације. 
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16. новембар 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада је обележио Међународни дан 

толеранције. Бити толерантан је морална 

дужност сваког појединца, одговорност и 

врлина.  

Волонтери Црвеног крста Новог Сада који 

реализују програм „Промоција хуманих 

вредности” су посетили Удружење за 

ментално недовољно развијене особе Града 

Новог Сада. Током дружења са корисницима 

МНРО Нови Сад, волонтери Црвеног крста 

Новог Сада су на креативан начин, кроз 

забавне игрице, дочарали појам толеранције. 

У оквиру обележавања Међународног дана 

толеранције, реализатори програма Промоција хуманих вредности одржали су интерактивне 

радионице на тему толеранције са ученицима новосадских основних школа „Ђорђе 

Натошевић“ и „Коста Трифковић“ . 

 

Додатне активности и акције 

 

27 - 28. јануар 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада је иницирао радни састанак 

младих волонтера ОТЈ „Јован Јовановић 

Змај“, који је одржан у ресторану „Хајдучка 

ноћ“,  са циљем размене искуства и преноса 

знања у областима рада које реализују млади 

волонтери. На састанку је усвојен Извештај 

о раду подмлатка и омладине Црвеног крста 

Новог Сада за 2017. годину. Састанку је 

присуствовало више од 30 младих 

волонтера, а радни оквир обухватио је 

следеће теме: Дифузија и међународно 

хуманитарно право; Прва помоћ; 

Институционално организовање младих волонтера у Црвеном крсту; Превенција употребе 

психоактивних супстанци; Припрема за несреће и деловање у несрећама; Превенција 

ХИВ/АИДС, полно преносивих инфекција и очување репродуктивног здравља младих. 

 

 

 

10 - 11. фебруар и 27. октобар 2018. године 

- Црвени крст Новог Сада је реализовао 

локалне обуке за будуће вршњачке 

едукаторе из области дифузије и 

међународног хуманитарног права. Обуку су 

реализовали едуковани волонтери Црвеног 

крста Новог Сада. Волонтери су на обукама 

имали прилику да се упознају са основним 

појмовима забавно-едукативних радионица, 

које ће реализовати у новосадским основним 

и средњим школама. Обуке је успешно 

завршило укупно 37 полазника. 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2018.годину 

67 

12. мај 2018. године - Црвени крст Новог Сада 

је, на позив Црвеног крста Војводине, 

учествовао у традиционалној активности Рајд 

крос, који је организован на простору 

одмаралишта Црвеног крста Сомбор, у Бачком 

Моноштору. У активности је учествовало око 

100 младих волонтера средњошколског узраста 

из 18 организације Црвеног крста, са 

територије Војводине.  

 

 
 

13. новембар 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада је, на позив Војне болнице у 

Петроварадину, учествовао у обележавању 235 

година постојања ове војно-здравствене 

установе. 

Свечана академија одржана је у Дому војске 

Србије, Београдски кеј 9, а јубилеј је обележен, 

уз пригодан културно-уметнички програм, у 

присуству представника Министарства одбране 

Србије, Војске Србије, АП Војводине и Града 

Новог Сад, као и војних аташеа. 

 

„Волонтери граде отпорне заједнице“ -

Црвени крст Новог Сада обележио је 

Међународни дан волонтера у спортској сали 

Електротехничке школе „Михајло Пупин“, 

тако што је организовао „Спортски дан 

волонтера“. Млади волонтери су се такмичили 

у разним спортским дисциплинама у периоду 

од 18 до 22 часова. Волонтерски рад у оквиру 

Црвеног крста Новог Сада представља свесно 

поклањање времена, вештина, знања и енергије 

за добробит других људи и заједнице, без 

материјалне надокнаде. Волонтер може без 

ограничења да буде свако – волонтери су особе 

попут нас самих, то су особе које добровољно пружају директну неплаћену услугу једној или 

више особа. 

 

 

22. децембар 2018. године - Млади волонтери 

ОТЈ „Јован Јовановић Змај“ Црвеног крста 

Новог Сада одржали су завршни, свечани, 

састанак, у Клубу младих Црвеног крста Новог 

Сада. Захваљујемо се младим волонтерима на 

посвећености, знању, вештинама и ангажовању 

на реализацији активности, током 2018. године. 
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Промоција хуманих вредности 

 

Општи циљ Програма је смањење насиља међу 

младима у Србији, унапређењем вештина 

комуницирања и решавања сукоба мирним 

путем, код деце узраста 8-14 година. 

Програм Црвеног крста Србије „За доброту 

сваки дан је добар дан“ има за циљ да 

промовише толеранцију, уважавање 

културолошких и етничких разлика, кроз развој 

позитивног васпитног окружења заснованог на 

интеркултуролошким вредностима у основним 

школама широм Србије. 

Црвени крст Новог Сада је у току 2018. године 

спроводио програм у 4 основне школе: ОШ 

„Никола Тесла“  и  ОШ „Прва војвођанска 

бригада“, у првом делу године, ОШ „Ђорђе 

Натошевић“ и ОШ „Коста Трифковић“, у 

другом делу године. Програмом је обухваћен 

176 ученикa из 7 одељења. У додатним 

активностима, у другој половини године, у 

активностима је учествовало још око 300 деце.  

Програм  реализује 42 обучених едукатора, са 7 

просветних радника укључених у рад. Током 

2018. године, у основним школама  реализовано је укупно 82 радионице.  

 

 

 

 

3. фебруар 2018. године - Црвени крст Новог 

Сада је подржао акцију "Отворених врата" у 

Основној школи "Жарко Зрењанин". На штанду 

Црвеног крста волонтери су представили 

присутним ученицима програме које реализује 

Црвени крст Новог Сада, а међу њима и 

програм Промоција хуманих вредности. 

 

 

 

 

 

 

19 - 22. фебруар 2018. године - Едуковани 

волонтери Црвеног крста Новог Сада 

учествовали су на обуци из Програма 

Промоција хуманих вредности која је одржана 

у Одмаралишту Црвеног крста Вршац, на 

Вршачком брегу. Обуку је организовао Црвени 

крст Србије, а наши волонтери су припремели 

презентацију о својим активностима које се 

односе на ПХВ „Весела болница“.  
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28-30. март 2018. године - У Зрењанину, у 

Народом позоришту „Тоша Јовановић“ 

одржан је Фестивал дечијих позоришних 

представа. Ученици основне школе „Прва 

војвођанска бригада“ (6 ученика), које је 

припремала учитељица, Сања Станковић, са 

волонтерима Црвеног крста Новог Сада, 

учествовали су на петом Фестивалу дечијих 

позоришних представа, у организацији 

Црвеног крста Србије, а у оквиру програма 

„Промоција хуманих  вредности“, који има 

циљ да смањи насиље међу младима. На 

фестивалу је учествовало око 300 учесника, 

ученици трећег и четвртог разреда основних 

школа, као и волонтери из 26 средина у Србији. 

 

 

14. мај 2018. године - У склопу 

обележавања Недеље Црвеног крста и у 

оквиру промовисања програма „Промоција 

хуманих вредности“, у Црвеном крсту 

Зрењанина су изведене две позоришне 

представе на тему „Промоција хуманих 

вредности“. Представа Црвеног крста Новог 

Сада „Кофер успомена“, у извођењу ученика 

четвртог разреда ОШ „Прва војвођанска 

бригада“, je представљалa Црвени крст 

Новог Сада на Позоришном фестивалу ПХВ 

представа, који је у организацији Црвеног 

крста Србије одржан у Зрењанину (28-30. 

aприла 2018. године). Представи су 

присуствовали ученици нижих разреда зрењанинских основних школа. Црвени крст Новог 

Сада се захваљује домаћину на доброј организацији догађаја и гостопримству. 

 

 

29. мај 2018. године - Састанак у оквиру 

програма Промоција хуманих вредности 

одржан је, у просторијама Црвеног крста 

Србије (Свечана сала) с почетком у 11 

часова. Црвени крст Новог Сада, на овом 

састанку, су представљали Драган Лазић, 

секретар и Аријана Фишић, локална 

координаторка. На састанку је 26 

организација Црвеног крста из Србије, 

презентовало активности везане за програм 

Промоције хуманих вредности и програм 

Веселе болнице, од почетка реализације 

ових програма.  
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26 - 27. мај 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада је учествоваo на 17. Фестивалу 

оптимизма - Baby Exit. На пункту који се 

звао Авенија здравља, промовисали смо 

програмске активности Црвеног крста, као 

што су Превенција против трговине људима 

и Промоција хуманих вредности. Такође, 

присутни малишани и њихови родитељи 

имали су прилику да се упознају са Првом 

помоћи, Реалистичким приказом повреда, 

стања и обољења и Добровољним 

давалаштвом крви. 

 
 
 
 

 

17 - 20. септембар 2018. године - Едуковани 

волонтери Црвеног крста Новог Сада, 

Милица Везилић и Јована Радоњић 

учествовали су на националној обуци за 

едукаторе програма Промоција хуманих 

вредности која је одржана у Одмаралишту 

Црвеног крста Александровца, на Митровом 

пољу у периоду. Током обуке волонтери су 

учествовали на радионицама из програма 

Промоције хуманих вредности са посебним 

освртом на рад са децом и мигрантима. Циљ 

националне обуке коју је организовао 

Црвени крст Србије је да млади волонтери 

лакше и боље реализују активности у 

школама и центрима за азил.  

 

 

 

 

 

 

6. октобар 2018. године – У просторијама 

Клуба младих Црвеног крста Новог Сада, 

одржана је локална обука волонтера из 

програма „Промоција хуманих вредности”. 

На локалној обуци је учествовало 15 младих 

волонтера, заинтресованих за реализацију 

Програма који су током обуке имали 

прилику да се упознају са следећим темама-

модулима: толеранција, дечија права, 

дискриминација и стигматизација, културни 

идентитет и поштовање разлика, ненасилно 

решавање конфликата, превенција cyber-

bullynga и родна равноправност. 
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3. децембар 2018.године – Црвени крст 

Новог Сада је обележио Међународни дан 

особа са инвалидитетом. Овогодишњи мото 

Међународног дана ОСИ гласи 

„Оснаживање особа са инвалидитетом и 

обезбеђивање укључености и једнакости”. 

Волонтери Црвеног крста Новог Сада су у 

просторијама Удружења за ментално 

недовољно развијене особе Града Новог 

Сада, одржали радионице из програма 

Промоција хуманих вредност и Прве 

помоћи. 

 

 

Сарадња са ОПЕНС-ом 2019 

„Нови Сад Омладинска престоница Европе – ОПЕНС 2019“ 

 

Црвени крст Новог Сада и Омладински савез 

удружења „Нови Сад Омладинска престоница 

Европе – ОПЕНС 2019“, потписали су 

Протокол о сарадњи у просторијама Црвеног 

крста Новог Сада, у уторак, 25. септембра у 

11,00 часова. 

Том приликом, ОПЕНС 2019 донирао је 

Црвеном крсту Нови Сад нову лутку за 

реанимацију за обуке у пружању прве помоћи, 

као и аутоматски спољашњи дефибрилатор 

(АЕД). На конференцији за медије у званичном 

делу обратили су се Драган Лазић, секретар 

Црвеног крста Новог Сада и Вукашин 

Гроздановић, Координатор ОПЕНС 2019, а волонтери Црвеног крста Новог Сада 

демонстрирали су  употребу  лутке за реанимацију. Омладинска престоница Европе Нови 

Сад 2019, а нарочито кроз рад њених организација оснивача, већ дуги низ година активно 

сарађују са Црвеним крстом Нови Сад – Градском организацијом. Препознат је значај 

сарадње и кроз пројектне активности ОПЕНС-а. Поред подршке коју ОПЕНС пружа 

Црвеном крсту Новог Сада, а која се огледа и у донацијама ове и прошле године, препознат 

је значај сарадње и на другим догађајима и активностима ОПЕНС-а, али и организација 

партнера ОПЕНС-а.  
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21. новембар 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада је на позив организације 

ОСМЕХ НА ДАР учествовао у санитетском 

обезбеђењу Осмеховог фестивала лампиона 

који је одржан на Кеју жртава рације. 

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог 

Сада у пружању прве помоћи, реализовали 

су санитетско обезбеђење у периоду од 18-

21 часова. 

 

 

 

 

21-24. новембар 2018. године - Црвени крст 

Новог Сада је у периоду од санитетски 

обезбеђивао Скупштину Eврoпскoг 

oмлaдинскoг фoрумa, која је одржана у 

хотелу "Парк". Волонтери Црвеног крст 

Новог Сада су за 250 учесника из свих 

земаља Европе, током четири дана дежурали 

у две смене од 8 до 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

15. децембар 2018. године - Црвени крст Новог Сада је на позив OPENS 2019 учествовао на 

Првом Фандрејзинг конгресу - OPENS FUNDCON који је одржан године у Ректорату 

Универзитета у Новом Саду. На конгресу младима су представљени постојећи програми и 

извори финансирања у Србији, а организације и канцеларије за младе добиле су прилику да 

чују о новим начинима прикупљања средстава, као и маркетинг кампањама. Конгрес је 

превасходно био намењен организацијама за младе и институцијама које се баве младима, а 

кроз сесије и панеле донатори и стручњаци су учесницима делили потребне информације. 
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ДЕЛОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА 

 
(Правни основ: чл. 6, чл. 7. (тачка 1 и 3), чл. 9. (тачка 3 и 5), чл.13. и чл.14. Закона о Црвеном 

крсту Србије, чланови 8, 18, 31, 33, 60, 62, 69, 70, 75, 82,101. и 102. Закона о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, као и на основу преузетих 

међународних обавеза) 

 

На основу Закона о Црвеном крсту Србије (Сл.Гласник РС бр. 107/2005), Црвеном крсту 

поверено је јавнo овлашћењe да спроводи програм припреме за деловање у несрећама, у 

сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима. 

Циљ програма је jачање капацитета националног друштва за предвиђање и, тамо где је то 

могуће, спречавање катастрофа, смањивање њиховог утицаја на угрожене заједнице, као и 

спремност да се одговори на катастрофе и изађе на крај са њиховим  последицама. Циљ  

програма је достизање високог степена оперативности структуре и мреже обучених тимова, 

као и управљачких структура Црвеног крста Србије и његових саставних делова за ефикасан 

одговор на несрећу. Општи циљ је одржати максимални степен доступности хуманитарне 

помоћи ка најугроженијим људима услед несреће, као и ефикасније, организованије и 

рационалније оперативно ангажовање на ублажавању последица несрећа великих размера, 

које треба да резултирају кроз одржавање и јачање капацитета и изграђених ресурса Црвеног 

крста Новог Сада. 

Црвени крст Новог Сада годишњим Планом рада, планира рад и припреме за деловање у 

ванредним околностима. Црвени крст Новог Сада има формиран тим за деловање у 

ванредним околностима, у чији састав улази 6 запослених и 19 волонтера, различитог 

профила оспособљености за деловање у несрећама. Чланови тима за деловање у ванредним 

околностима оспособљени су за: брзу процену потреба угрожених људи, пружање прве 

помоћи, учешће у спровођењу евакуације, учешће у спровођењу збрињавања, обављање 

послова службе тражења, учешће у пријему, ускладиштењу и дистрибуцији хуманитарне 

помоћи, стварање услова за прихват и смештај националних тимова за деловање у ванредним 

околностима. 

 

 

 

23. јануар 2018. године - Црвени крст Новог 

Сада је упутио хуманитарну помоћ вишечланој 

породици Суботин из Новог Сада, којој је у 

пожару изгорела породична кућа. Породица 

Суботин која броји укупно дванаест чланова, 

шесторо одраслих особа и шесторо деце, међу 

којима је најмлађа једномесечна беба, за само 

неколико минута остала је без крова над 

главом. Породица се привремено сместила у 

напуштену кућу у којој су живели без струје и 

воде. С обзиром на ситуацију у којој се ова 

породица нашла, Црвени крст Новог Сада је 

обезбедио помоћ у виду постељине, ћебади, 

јоргана, јастука, гардеробе, обуће, посуђа, 

прехрамбених и хигијенских пакета и огревног 

дрвета. 
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23 - 25. фебруара 2018. године - Црвени 

крст Војводине је организовао основну 

обуку за Деловање у несрећама, у 

одмаралишту „Багремара“, у Бачкој 

Паланци. Основна обука за Деловање у 

несрећама је реализована за организације 

Црвеног крста које се налазе на мигрантској 

рути. Црвени крст Новог Сада је за потребе 

теренске јединице за деловање у ванредним 

околностима упутио пет волонтера. 

 

 

26. фебруар 2018. године - На основу 

закључака Градског штаба за ванредне 

ситуације поводом снежних падавина и ниских 

температура, Црвени крст Новог Сада је 

упутио помоћ Центру за социјални рад Града 

Новог Сада – Прихватној станици за 

бескућнике, у виду зимске одеће и обуће, за 40 

корисника. Истог дана, радници стручних 

служби Црвеног крста Новог Сада и Центра за 

социјални рад су посетили насеље Бангладеш. 

На терену је уручено 15 хигијенских пакета а 

становници овог насеља су обавештени да ће бити збринути сви којима буде потребна помоћ. 

 

1. март 2018. године - Црвени крст Новог Сада 

је упутио помоћ Центру за социјални рад Града 

Новог Сада - прихватилишту за бескућнике, у 

виду ћебади, јастука и топле одеће. Истог дана, 

радници стручних служби Црвеног крста Новог 

Сада и Центра за социјални рад Града Новог 

Сада су посетили насеље Велики рит. На 

терену су уручена ћебад, а становници овог 

насеља су обавештени да ће бити збринути сви 

којима буде потребна помоћ.  

 

 

 

26 - 27. март 2018. године - На позив Црвеног 

крста Србије, представници Црвеног крста 

Новог Сада су учествовали на стручном скупу 

посвећеном деловању у несрећама. Дводневни 

радни састанак и ТТХ симулациона вежба 

„Мигрантски оперативни план 2018“ је 

реализован у одмаралишту Црвеног крста 

„Багремара“, у Бачкој Паланци. Представници 

су имали прилику за размену искуства за 

унапређивање правила и процедура за 

ефикаснији одговор на несреће генерално, као 

и припрема за евентуални поновни 

непланирани масовни прилив миграната.  
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22. август 2018. године - Тринаест породица 

из Доситејеве улице број 11, у Новом Саду, 

у којима живи шесторо деце, морало је да 

напусти своје домове, јер су зидови станова 

у којима су живели почели да се урушавају, 

а један зид је потпуно срушен. 

Представници Црвеног крста Новог Сада, у 

координацији са Градском управом за дечију 

и социјалну заштиту, су уручили 

породицама хуманитарну помоћ. 

Хуманитарна помоћ се састојала од 13 

прехрамбених пакета и 6 сетова школског 

прибора. 

 

21 - 23. септембар 2018. године - Црвени 

крст Новог Сада је, на позив Црвеног крста 

Војводине, учествовао на припремној вежби 

за чланове Националних тимова Црвеног 

крста Србије за деловање у несрећама, у 

чијем саставу су мобилно-технички тим 

(МТТ), тим за спасавање, евакуацију и 

збрињавање у случају поплава (СЕП), тим за 

претрагу и спасавање у екстремним зимским 

условима (ЕЗУ) и тим прве помоћи (ПП). 

Вежба је одржана у одмаралишту Црвеног 

крста Александровца, на Митровом пољу и 

на делу језера Ћелије, општина Брус са 

циљем да се унапреди сарадња, 

комуникација и координација између тимова. 

 

8 - 11. октобар 2018. године - Реализована 

је Међународна вежба “Србија 2018”, на 

територији општина Младеновац, Сопот и 

Аранђеловац, а тема вежба била је помоћ 

цивилном становништу у случају ванредних 

ситуација. Волонтери Црвеног крста Новог 

Сада (три представника), предавачи прве 

помоћи, који су завршили напредни курс, 

учествовали су на вежби са обученим 

волонтерима из других организација 

Црвеног крста и запосленима у Црвеном 

крсту Србије, који су чланови Националног 

тима Црвеног крста Србије. 

 

 

На основу Закона о Црвеном крсту Србије и Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама, секретар Црвеног крста Новог Сада је редовно и активно 

учествовао на седницама Градског штаба за ванредне ситуације и седницама Штаба 

Јужнобачког управног округа за ванредне ситуације. 
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СПАСИЛАШТВО НА ВОДИ 

 

Правни основ:  Члан 10. Закона о Црвеном крсту Србије (СГ РС 107/2005), Закон о спорту 

(СГ РС 10/2016), Правилник о националним гранским спортским савезима који остварују 

општи интерес у области спорта у Републици Србији (Сл. Гл. Р. Србије  95 од 30. новембра 

2016. године), међународне обавезе које произилазе из чланства у Европској и Светској 

федерацији за спасилаштво на води. 

 

Црвени крст Србије је чланица Светске федерације за спасилаштво на води 

(International Lifesaving federation – ILS) од 1998. године.  Од августа 2014. године Црвени 

крст Србије је одређен, од стране Министарства омладине и спорта, за Национални грански 

спортски савез за спортску грану ,,lifesaving’’ односно спасилаштво на води. Општи циљ 

програма спасилаштва на води јесте смањење броја утапања и повређивања на води. Црвени 

крст Новог Сада тежи да оствари циљеве овог програма реализацијом промотивних 

активности, пре свега, предавањима на тему безбедности на води, подизањем свести 

посетилаца о опасностима на купалишту Петроленд, у Бачком Петровцу, упућивањем 

кандидата на обуке за спасилачка звања стандардизованом и међународно признатом 

методологијом и програмом које организује Црвени крст Војводине и организовањем радних 

састанака Комисије за спасилаштво на води Црвеног крст Новог Сада. 
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СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 

 

(Правни основ: чланови 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15. и 16. 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 Допунског протокола уз Женевске конвенције о заштити жртава 

међународних оружаних сукоба од 8. јуна 1977. године-Протокол 1) 

 
Рад Службе тражења одвијао се у складу са Основним принципима Покрета и принципима 

рада Службе тражења и представља сталну активност Црвеног крста Новог Сада. 

Tоком 2018. године Служба тражења Црвеног крста Новог Сада је примила и обрадила 

четири захтева странака. У табели која следи изнети су бројчани подаци примљених захтева 

за добијање података о времену проведеном у заробљеништву-интернацији, број покренутих 

тражења и број решених захтева: 

 

  

ЗАХТЕВИ 

Број 

примљених 

захтева 

Број 

решених 

захтева 

Број покренутих тражења ван земље (нестанак особа 

није узрокован ратним сукобом) 

 

3 

 

2 

Број покренутих тражења у нашој земљи (нестанак 

особа није узрокован ратним сукобом) 

 

0 

 

0 

Захтеви за добијање потврда о времену проведеном  у 

интернацији  за време II св. рата 

 

1 

 

0 

Остала тражења из надлежности СТ 0 0 

                                                                               Укупно 4 2 

 

Служби се обратило девет лица која су се телефонским путем или доласком у канцеларију  

интересовала за рад Службе тражења, тражећи помоћ у решавању одређених проблема. На 

основу изнетих података можемо закључити да се обим послова, у односу на претходнe 

године знатно смањио, јер је дошло до престанка рада са појединим категоријама које су се 

радиле за време  ратних сукоба у окружењу (породичне поруке, спајање породица). 
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БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије,  члан 9. став 1, 2, 4. и 6. члан  14, 15. и 16.  

Закона.) 

Црвени крст Новог Сада је у току 2018. године, активно учествовао у спровођењу активности 

из програма „Борба против трговине људима“. Програм је реализовало пет едукатора и три 

тренера, који су спроводили активности из овог програма, кроз вршњачку едукацију и 

реализацију информативних радионица.  

Током  године, едукација је одржана у новосадским вртићима, основним и средњим  

школама у Новом Саду, као и на факултетима. Том приликом, обухваћено је око 60 одељења 

основних (oко 704 ученикa) и средњих школа (око 320 ученика), одржано је преко 50 

предавања и едукативних радионица, и одржанe је трибина на Филозофском факултету у 

Новом Саду, где је било присутно 33 студента. Такође, одржане су и информативне 

радионице које су укључиле и особе са сметњама у развоју, укупно 11 особа. 

Стандраднизовану презентацију имали су прилику  да одслушају и 91 професионалац, који у 

свом раду може доћи у конктакт са жртвама трговине људима (здравстени радници, 

представници медија итд). 

Поред тога, наши суграђани су имали прилику да се упознају са овом темом и друштвеним 

проблемом, преко акција које су биле спровођене током целе године на јавним местима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Црвени крст Новог Сада присуствовао је састанку посвећеном реализацији активности 

Програма борбе против трговине људима, који је одржан 26. фебруара 2018. године, у 

Београду. Састанку су присуствовали: самостални стручни сарадник Раде Станојчић и 

вршњачки едукатор Немања Ковачевић. 
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У периоду од 24. до 25. марта 2018. године, Црвени крст 

Србије је организовао обуку за волонтере - реализаторе из 

Програма борбe против трговине људима, на којој су 

презентовани нови материјали као и нове радионице које 

се налазе у склопу превентивног пакета. Циљ ове обуке 

био је оспособљавање младих реализатора као и стицање 

вештина неопходних за презентовање нових радионица. 

Један од реализатора обуке био је Немања Ковачевић, 

волонтер Црвеног крста Новог Сада. 

 

 

 

  

Током овогодишњег Егзит фестивала (од 

12.7 - 15.7.2019.г) у едукативној зони 

„ОПЕНС“, Црвени крст Србије и Унитас 

Фонд, су на постављеном штанду пружали 

информације о трговини људима и мерама 

заштите које млади могу предузети како би 

остали безбедни у ризичним животним 

ситуацијама. Волонтери Црвеног крст Новог 

Сада су учествовали у наведеној активности 

и делили су писане информације о мерама 

заштите од трговине људима. 

 

 

Црвени крст Новог Сада је 30. јула 2018. године, у сарадњи са Полицијском управом у 

Новом Саду, Одељење пограничне полиције за странце, сузбијање илегалних миграција и 

трговине људима и Центром за социјални рад Града Новог Сада, на градском купалишту 

Штранд, организовао активност превенције трговине људима поводом обележавања 

Светског дана борбе против трговине људима. Посетиоци су имали прилику да се упознају са 

основним појмовима овог друштвеног проблема и мерама опреза. Најмлађим суграђанима су 

кроз игролике активности приказане ризичне ситуације у које могу доспети као и начини на 

који се оне могу избећи. Секретар Црвеног крста Драган Лазић и координатор Тима Града 

Новог Сада за борбу против трговине људима Ненад Драшковић, гостовали су на телевизији 

РТВ1, где су имали прилику да нашим суграђанима, објасне и дају више информација о 

обележавању Светског дана Борбе против трговине људима, као и да кажу нешто више о 

новоформираном тиму Града Новог Сада за борбу против трговине људима. Истог дана, 

наши волонтери који реализују Летњу школу, у одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста 

Ђорђевић“ у Баошићима, организовали су акцију обележавања и полазницима школе су 

одржали информативне радионице на ову тему. Догађај су медијски испратили и РТВ Делта 

и новосадски дневни лист Дневник 
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У периоду од 27. до 31. јула 2018. године, 

Црвени крст Србије је уз подршку 

организације Унитас, организовао 

Интернационални тренинг за едукаторе у 

Програму "Борбе против трговине људима". 

Семинару је присуствовало 18 учесника из 

следећих земаља: Босна и Херцеговина, 

Црна Гора, Италија, Грчка, Албанија, 

Македонија, као и представници 

Међународне федерације друштава Црвеног 

крста и Црвеног полумесеца. Представник 

Црвеног крста Новог Сада - Немања 

Ковачевић учествовао је на семинару као 

један од фасилитатора. 

Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног крста Србије учествовао на семинару 

посвећеном Борби против трговине људима, у периоду од 17. до 19. септембра 

2018.  године, у просторијама  хотела Норцев, на Фрушкој гори.   

Обука је била конципирана према моделу 

установљеном од стране Међународне 

федерације друштава Црвеног крста и 

Црвеног полумесеца под називом “Трговина 

људима међу мигрантима: Како смањити 

ризик, препознати знакове и безбедно 

поступити”, а акценат размене искустава 

скупа је био на досадашњим активностима 

спроведеним у својству чланова Локалних 

тимова за борбу против трговине људима. 

На овом скупу су били представници  из 

следећих градова: Врање, Кикинда, 

Крагујевац, Панчево, Пирот,  Сомбор, 

Суботица и Шид. Учесници обуке су добили  статус тренера и обавезу даљег ширења знања 

о овој области. Црвени крст Новог Сада на овом семинару су представљали Драган Лазић, 

секретар и Раде Станојчић, самостални стручни сарадник. 
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Црвени крст Новог Сада је на основу препоруке Црвеног крста Србије, обележио Европски 

дан борбе против трговине људима, 18. октобра 2018. године, у периоду од 11,00 до 13,30 

часова, на углу улица Модене и Змај Јовине улице (центар града). На поменутој локацији 

постављен је штанд Црвеног крста Новог Сада, а поред њега су се налазиле лутке које су 

биле обележене симболима овог Програма (полицијска трака, црвена трака, канап, итд) које 

су на тај начин нашим суграђанима скретали пажњу на овај друштвени проблем. Чланови 

Теренске јединице Црвеног крста Новог Сада, су делили информативни материјал у виду 

флајера и лифлета, док су се најмлађи суграђани забављали склапајући слагалицу која је део 

превентивног пакета Борбе против трговине људима, едукативног материјала који је урадио 

Црвени крст Србије. Ову манифестацију је посетио и координатор Тима Града Новог Сада за 

борбу против трговине људима, Ненад Драшковић. Догађај су медијски испратили и РТВ, 

РТВ Делта, Новосадска ТВ и новосадски дневни лист Дневник.  

    

На Филозофском факултету, у сaрадњи са Полицијском управом Нови Сад – Одељење за 

странце, сузбијање илегалних миграција и борбу против трговине људима, Црвени крст 

Новог Сада је организовао трибину посвећену борби против трговине људима, за студенте 

прве године смера журналистике и социјалног рада. Трибина је организована захваљујући 

ангажману проф. др Владимира Баровића, 

члана Управног одбора Црвеног крста Новог 

Сада. На трибини су учествовали: испред 

Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић, 

секретар, Раде Станојчић, самостални 

стручни сарадник и Немања Ковачевић, 

тренер, а испред Полицијске управе Нови 

Сад, Станиша Милићевић, полицијски 

службеник Одељења за сузбијање илегалних 

миграција, странаца и сузбијање трговине 

људима. 
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Црвени крст Новог Сада је у периоду од 

20. до 21. октобра 2018. године, 

реализовао обуку за вршњачке едукаторе 

у превенцији и одговору на изазове 

трговине људима. 

Укупно 23 учесника из новосадских 

гимназија и Средње медицинске школе, 

имало је прилику да се упозна са основнм 

функционисањем овог Програма као и да 

развију кључне вештине за вођење 

радионица међу вршњацима. Поред 

модула за рад са децом и омладином који 

су садржани у стандардизованом 

материјалу Црвеног крста Србије 

"Трговина људима – превентивни пакет“, учесници обуке упознати су и са деловањем 

локалног тима за борбу против трговине људима Града Новог Сада. Посебно интересовање 

учесника изазвало је излагање Заменика јавног тужиоца, Слободана Јосимовића, који је 

саслушан са великом пажњом. Реализатори ове обуке били су тренери: Јелена Коларевић из 

Црвеног крста Аранђеловца, Јелена Лугоња из Црвеног крста Зрењанин и Немања Ковачевић 

из Црвеног крста Новог Сада. 

Црвени крст Новог Сада учествовао је на VI 

Конференцији о трговини људима, која је одржана 

15. новембра 2018. године у Културној станици 

Еђшег (Антона Чехова 4) са почетком у 10, 30 

часова, у организацији Удружења “Слобода нема 

цену”, “Опенс 2019”, Европски хришћански 

политички покрет- ЕЦПМ. Црвени крст Новог Сада 

као део Тима Града за борбу против трговине 

људима, представљао је Немања Ковачевић, тренер 

у овом програму, који је презентовао активности 

које реализује Црвени крст Новог Сада у овој 

области. 

 

 

 

 

Црвени крст Новог Сада је учествовао на Семинару додатног оспособљавања у Програму 

борбе против трговине људима који је организовао Црвени крст Србије у периоду од 5. до 7. 

децембра 2018. године у просторијама хотела Палисад на Златибору. Семинар је 

организован са циљем додатног оспособљавања у Програму борбе против трговине људима 

за особе које су у могућем контакту са потенцијалним жртвама трговине људима. Акценат 

скупа био је на размени искустава у досадашњим активностима спроведеним у локалним 

заједницама, раду и координацји рада волонтера, као и оствареној сарадњи са партнерима, 

члановима Локалних тимова за борбу против трговине људима. Нашу организацију су 

представљали: Драган Лазић, секретар и Раде Станојчић, самостални стручни сарадник. 
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14. децембра 2018. године, Црвени крст 

Новог Сада је присуствовао састанку 

Локалних тимова за борбу против трговине 

људима, који је одржан у Скупштини Града 

Новог Сада. Састанку је присуствовао и 

национални координатор за борбу против 

трговине људима, Митар Ђурашковић. 
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА  

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије члан 9, тачка 2. и  члан 11,13. и 14. -  Црвени 

крст Србије реализује активности у области међународне сарадње и Закон о Црвеном крсту 

Србије, члан 6. и  7, члан 9, тачка 4. и члан 14. тачка 4) 

 

У периоду од 23. до 25.фебруара 2018. године, Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног 

крижа Загреб упутио двоје младих волонтера, Аријану Фишић и Трифка Ијачића, на 

годишњу Скупштину Клуба младих Градског друштва Црвеног крижа Загреб. Волонтери су 

имали задатак да представе активности Црвеног крста Новог Сада у области подмлатка и 

омладине. Црвени крст Новог Сада се захваљује сјајним домаћинима на срдачном дочеку и 

гостопримству. 

    
 

Дана 7. марта 2018.године, генерални секретар 

Црвеног крста Републике Српске, Ђоко 

Михајловић, посетио је Црвени крст Новог 

Сада и учествовао у раду Скупштине Црвеног 

крста Новог Сада. Приликом посете, секретар 

Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић, 

упознао је Генералног секретара са 

активностима и програмима које спроводи 

наша организација. Договорен је наставак 

успешне сарадње. 

 

Црвени крст Новог Сада и Покрајински 

секретаријат за високо образовање и 

научноистраживачку делатност Аутономне 

Покрајине Војводине упутили су 12. марта 

2018. године хуманитарну помоћ Црвеном 

крсту Источно Сарајево. Хуманитарна 

пошиљка се састојала од школских торби, 

ћебади и конзервираних прехрамбених 

артикала укупне вредности  1.183.553,50 РСД, 

која је намењена за 100 девојчица и дечака 

основно-школског узраста и породице социјално угрожених расељених и избеглих Општине 

Соколац. Председник Црвеног крста Источно Сарајево, Војислав Милинковић, и секретар, 

Милан Симанић, су били координатори наведене хуманитарне пошиљке. 
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Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног крижа Ново 

Сарајево, учествовао на Првом међународном сусрету 

младих волонтера, који je одржан од 30. марта до 2. 

априла 2018. године. Међународни скуп је почео 

једнодневним боравком у Сарајеву, а настављен у  С.Р.Ц. 

Ајдиновићи, Олово.  

Тема овогодишњих сусрета младих била је превенција 

родно заснованог насиља, кроз креативне методе и фокус 

групе. У склопу сусрета, одржао се и филм фестивал где 

су домаћини имали прилику да представе активности са 

последњег међународног пројекта „It's time“.  

Представници Црвеног крста Новог Сада, Вања Марковић 

и Ана Пајкић, имали су задатак да презентују 

најуспешнију активност своје организације у протеклој 

години, oбавезан курс Прве помоћи за све студенте прве 

године Универзитета у Новом Саду.  

 

Захваљујући Градској управи за спорт и омладину - Канцеларији за младе, млади волонтери 

Црвеног крста Новог Сада, Аријана Фишић и Немања Ковачевић, су изабрани за чланове 

делегације младих Града Новог Сада, која je учествoвала на међународним сусретима младих 

у Дортмунду (граду побратиму Новог Сада), у Немачкој, у периоду од 30. априла до 7. маја 

2018. године. Председник Скупштине Града Новог Сада, Здравко Јелушић, и шеф кабинета 

градоначелника, Станко Љубичић, су предводили делегацију. Сусрету су присуствовали и 

млади из Амјена (Француска), Лидса (Велика Британија), Бафала (САД), Трабзона (Турска), 

Сиана (Кина), Ростова на Дону (Русија), Нетање (Израел) и Цвикауа (Немачка). Млади су 

имали прилику да учествују на манифестацији "Интернационални омладински сусрет 

Дортбунт 2018", локалном фестивалу, током чијег трајања Град Дортмунд је показао своје 

шарено лице на многим трговима, позориштима и другим локалитетима у граду. На 

фестивалу су се представиле институције, асоцијације, иницијативе, цркве, синдикати, 

културни радници, представници власти и многи други са циљем да пренесу поруку против 

ксенофобије и расизма. Током боравка, Немања Ковачевић се обратио присутнима испред 

делегације младих Града Новог Сада, а дао је и интервју за регионалну немачку телевизију 

WDR, у којем је позвао младе да размисле о њиховом значају за даљу будућност. Млади 

волонтери су стекли веома значајно искуство, размењујући идеје са другим учесницима, које 

ће им помоћи у даљем раду. 
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Делегацијa Црвеног крста Македоније, коју су 

предводили председник Црвеног крста 

Македоније, проф. др Ромел Велев, и 

генерални секретар, Саит Саити, посетила је 

Нови Сад од 11. до 13. маја 2018. године. 

Добродошлицу делегацији су пожелели 

председник Црвеног крста Војводине, Дејан 

Укропина, председник Црвеног крста Новог 

Сада, пуковник др Братољуб Бркљача, и 

секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган 

Лазић.  

Дана 12. маја секретар Црвеног крста Новог 

Сада, Драган Лазић, представио је активности 

Црвеног крста Новог Сада, а изражена је обострана намера за даље развијање односа у 

хуманитарним активностима, посебно са Црвеним крстом Скопља, са којим наша 

организација има потписан споразум о међународној сарадњи. Организована је и посета 

Галерији матице српске и  разгледање града. 

 

 
 

 

Црвени крст Новог Сада је, у периоду од 11. до 

13. маја, организовао 34. Скупштину 

Омладинске теренске јединице „Јован 

Јовановић Змај“ Црвеног крста Новог Сада. 

Годишњој скупштини присуствовали су и 

млади волонтери из следећих организација 

Црвеног крста: Бања Луке, Загреба, Сарајева - 

Ново Сарајево и Тузле.  

 

 

 

Црвени крст Новог Сада су 30. маја 2018. године посетиле колегинице, делегат Међународне 

федерације Црвеног крста из канцеларије у Будимпешти, Shirin Namiq, и стручни сарадник  
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Црвеног крста Србије, Јелена Анђелић. У просторијама Црвеног крста Новог Сада делегација 

је упозната са активностима које спроводи наша организација. Састанку је присуствовала и 

Анђела Папић, стручни сарадник у Црвеном крсту Војводине. Делегат МФЦК, у чијем опису 

послова је и праћење Програма борбе против трговине људима, је посетила основну школу 

„Ђорђе Натошевић“ и присуствовала радионици, коју су реализовали Немања Ковачевић и 

Љиљана Петровић. Делегацију у основној школи „Ђорђе Натошевић“ је примио директор 

школе, Недељко Ђорђић, који је упознао делегацију са активностима које Црвени крст Новог 

Сада реализује у овој школи. Након тога, делегација је посетила Петроварадинску тврђаву и 

упознала се са историјом ове изузетно значајне културно историјске грађевине.  

      

 

Црвени крст Новог Сада је, на позив Црвеног крста Републике Српске, учествовао на 

Десетом сусрету добровољних давалаца крви Републике Српске, који је одржан у суботу, 16. 

јуна 2018. године. Сусрет је одржан на Јахорини, локација Пољице-Рајска долина.  

Црвени крст Новог Сада на овој свечаности су представљали Драган Лазић, секретар, и проф. 

др Владимир Баровић,  члан Управног одбора. 

 

    
 

Црвени крст Новог Сада се захваљује домаћинима Ђоку Михајловићу, генералном секретару, 

и Бошку Југовићу, начелнику општине Пале, на срдачној добродошлици и гостопримству. 
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Црвени крст Новог Сада уручио је 26. јуна 2018. године хуманитарну пошиљку Црвеном 

крижу Вуковар, за крајњег корисника Заједничко веће општина Вуковар. Донација се 

састојала од 181 школске торбе дониране од стране Покрајинског секретаријата за високо 

образовање и научноистраживачку делатност Владе АП Војводине и 791 књиге за школску 

лектиру, прикупљених од стране Градске библиотеке у Новом Саду. 

Ова донација намењена је Заједничком већу општина Вуковар за децу која полазе у први 

разред основне школе у школској 2018/2019 години на територији источне Славоније, 

Барање и западног Срема. 

Влатко Главаш, в.д. равнатеља Црвеног крижа Вуковар, примио је делегацију Црвеног крста 

Новог Сада коју су чинили Драган Лазић, секретар, Александар Јокановић, помоћник 

директора Градске библиотека у Новом Саду, Драган Љубинац, волонтер-сарадник и Берић 

Осте, логистичар. 

Ђорђе Ћурчић, потпредседник Заједничког већа општина Вуковар и заменик жупана 

вуковарско сремске жупаније пожелео је добродошлицу делегацији и захвалио се на 

хуманитарној помоћи. Пријему су присуствовали и Радомир Чварковић, заменик жупана 

осјечко барањске жупаније, и Винко Лазић, секретар Заједничког већа општина Вуковар. 

 

      
 

Црвени крст Новог Сада је, на позив Црвеног крста Скопље, учествовао на Семинару 

посвећеном добровољном давалаштву крви. Семинар је ораганизовао и  реализовао Црвени 

крст Македоније, у периоду од 29. јуна до 1. јла 2018. Године, у одмаралишту Црвеног крста 

Скопље „Солферино“, у Струги. Црвени крст Новог Сада се захваљује генералном секретару 

Црвеног крста Македоније, Саиту Саитију, и секретару Црвеног крста Скопље, Сузани 

Туневој Пауновској,  на позиву и гостопримству.  
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12 – 15. јул 2018. године,  На основу Споразума о 

сарадњи Црвеног крста Скопља и Црвеног крст 

Новог Сада, волонтерке Црвеног крста Скопље су 

учествовале у санитетском обезбеђењу 

осамнаестог „ЕXIТ“ фестивала на 

Петроварадинској тврђави. 

 

 

 

 

 

У периоду од 8. до 15. јула 2018. године у Малаги, Шпанија, Центар за сарадњу у 

Медитерану је организовао међународни камп младих “Atlantis XIV”. Кампу су 

присуствовали представници 22 Национална друштва Црвеног крста и Црвеног полумесеца 

из региона Медитерана. Укупно 50 младих учесника из земаља: Албанија, Андора, Босна и 

Херцеговина, Хрватска, Кипар, Египат, Грчка, Италија, Либан, Либија, Монако, Црна Гора, 

Мароко, Палестина, Португал, Србија, Словенија, Сирија, Тунис, Турска и Шпанија имали су 

прилику да размене искуства. Теме овогодишњег сусрета младих су биле "Неговање одрживе 

околине", "Млади као носиоци промена у понашању", "Лидерске вештине" и “Превенција 

трговине људима”. Црвени крст Новог Сада је, захваљујући Црвеном крсту Србије, 

организовао учешће волонтера Немање Ковачевића, на 14. Антлантис кампу младих 

Медитерана. Представник Црвеног крста Србије, волонтер организације Црвеног крста Нови 

Сад, Немања Ковачевић, је заједно са представницима Црвеног крста Шпаније, Црвеног 

крста Португала и Хрватског Црвеног крижа одржао низ информанитивних радионица о 

трговини људима и мерама опреза. 

     
 

 

 

Дана 10. августа 2018.године, секретар Црвеног 

крижа/крста Тузла, Сеад Хасић, примио је делагацију 

Црвеног крста Новог Сада, која је учествовала у раду 

Кампа „Летња школа младих Тузла 2018“ . 
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На позив Црвеног крижа Осијек, 27. 

августа 2018. године, у Ораховици 

(Хрватска), секретар Црвеног крста 

Новог Сада, Драган Лазић, и 

координатор за ванредне околнсти, 

Дејан Вучковић, су присуствовали 

свечаности поводом затварања 15. 

Летње школе младих друштва 

Црвеног крижа Осјечко-барањске 

жупаније. Поред наше организације, 

на свечаности су били и 

представници Црвеног крста 

Сомбор, Црвеног крста Добој (Р. 

Српска, БиХ) и Црвеног 

крижа/крста града Тузла (Босна и 

Херцеговина). Млади волонтери 

Црвеног крста Новог Сада, Теодора Миловановић и Јелена Доганџић, учествовали су у раду 

15. Летње школе младих, која је одржана у Центру за едукацију Градског друштва Црвеног 

крижа Осијек, у Ораховици. 

У раду школе, од 18. до 28. августа, учествовало је око 120 волонтера, узраста од 16 до 30 

година из Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије и они су едуковани из програма прве 

помоћи, превенције болести зависности, превенције трговине људима и програма сигурног 

понашања на интернету, за деловање у катастрофама са нагласком на комуникационе и 

организационе вештине, као и програма реалистичког приказа повреда, обољења и стања. 

 

У оквиру Програма едукативно мотивационог рада Црвени крст Новог Сада, у сарадњи са 

Заводом за трансфузију крви Војводине, је организовао Саветовање за предаваче, сараднике, 

организаторе акција добровољног давалаштва крви и добровољне даваоце крви из 

новосадских средњих школа, факултета, предузећа и месних заједница, у периоду од 5. до 

7.10.2018.г, у Крупњу, у хотелу „Гранд“. 

На Саветовању су учествовали и:  

- Ђоко Михајловић, генерални секретар Црвеног крста Републике Српске 

- Денис Ћосић, равнатељ Црвеног крижа Осијек, са сарадником 

- Глигор Новачевски, Црвени крст Македоније, са сарадницима и председником 

Комисије за ДДК Црвеног крста Скопља, Деаном Стојковским и сарадницима. 

 

    

Секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић, боравио је 19.октобра 2018. године, у 

Загребу и присуствовао уручeњу хуманитарне помоћи (донација 120 школских торби, 
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перница и врећа за патике) Црвеном крижу Загреб, за крајњег корисника Српскo нaрoднo 

виjeће. Лазић се у Црвеном крижу Загреб састао са равнатељем, Петром Пенавом, који је 

логистички помогао реализацију ове донације. На састанку је било речи о унапређењу 

сарадње између ове две организације, која се до сада одвијала у области подмлатка и 

омладине. Договорен је наставак сарадње, а разговарано је и о могућности реализације 

пројеката од значаја за регионално повезивање организација Црвеног крста. 

    

Председник Градског друштва Црвеног крижа Осијек, проф. др Александар Вучев, уручио је 

Јубиларну Захвалницу Црвеном крсту Новог Сада. Престижно признање уручено је 18. 

децембра 2018. године на Свечаности обележавања 140. година рада Градског друштва 

Црвеног крижа Осијек, која је одржана у просторијама Надбискупског викаријата у Осијеку. 

Црвени крст Новог Сада на овој Свечаности представљали су: проф. др Ева Лончар, члан 

Управног одбора, Драган Лазић, секретар и Дејан Вучковић, координатор за деловање у 

несрећама. Наша делегација упознала је председника Црвеног крижа Хрватске, прим. др 

Јосипа Јелића, са активностима Црвеног крста Новог Сада, а председник је похвалио 

сарадњу Градског друштва Црвеног крижа Осијек и Црвеног крста Новог Сада.  

 

    
 

 

*** 
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САРАДЊА СА ГРАДОМ НОВИМ САДОМ 

Седница Скупштине Црвеног крста Новог Сада одржана је 7. марта 2018. године, у Свечаној 

сали војске Србије, Београдски кеј број 9. На Седници су презентовани Извештај о раду за 

2017. годину,  План рада за 2018.  годину, Извештај Надзорног одбора Црвеног крста за 2017. 

годину, Доношење одлуке о изборним активностима у Црвеном крсту Новог Сада за 

мандатни период 2018-2022. година и уручена су признања Црвеног крста Србије 

истакнутим појединцима, организацијама, институцијама и удружењима. Седници  је  

присуствовала делегација Града Новог Сада: проф. др Золтан Хорват, члан Градског већа за 

здравство, Тихомир Николић, члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и 

деци, Љиљана Коковић, помоћница Градоначелника за социјална питања, Вера Гркавац, в.д. 

начелника Градске управе за дечију и социјалну заштиту; 

    

 

27. март 2018. године, Драгана Којадиновић, 

в.д. начелника Градске управе за здравство, је 

присуствовала конференцији за медије 

поводом здравствено превентивне кампање 

„Недеља здравих зуба“. Драгана Којадиновић 

је у разговору са секретаром Црвеног крста 

Новог Сада, Драганом Лазићем, исказала 

подршку програмима и активностима Црвеног 

крста Новог Сада у здравственој делатности.  

 

Захваљујући Градској управи за спорт и 

омладину - Канцеларији за младе, млади 

волонтери Црвеног крста Новог Сада, Аријана 

Фишић и Немања Ковачевић, су изабрани за 

чланове делегације младих Града Новог Сада, 

која je учествoвала на међународним сусретима 

младих у Дортмунду (граду побратиму Новог 

Сада), у Немачкој, у периоду од 30. априла до 

7. маја 2018. године. Председник Скупштине 

Града Новог Сада, Здравко Јелушић, и шеф 

кабинета Градоначелника, Станко Љубичић, су 

предводили делегацију. 
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Поводом 14.јуна – Светског дана добровољних давалаца крви, Град Нови Сад и Црвени крст 

Новог Сада су у 12,00 сати, у Свечаној сали Градске куће, Трг слободе 1, организовали 

пријем за вишеструке добровољне даваоце. Добитницима признања обратила се помоћница 

Градоначелника, Љиљана Коковић, а пријему је присуствовао и проф. др Золтан Хорват, 

члан Градског већа за здравство и Драгана Којадиновић, в.д. начелника Градске управе за 

здравство. 

    

 

Црвени крст Новог Сада је 5.јула 2018. год у 

18,00 часова, у сарадњи са Градском 

управом за социјалну и дечију заштиту, а у 

оквиру пројекта „Програми и активности за 

помоћ деци и младима у стању социјалне 

потребе“, упутио групу од 93 деце 

основношколског узраста, у пратњи 5 

васпитача, у одмаралиште Црвеног крста 

Србије „Криста Ђорђевић“, у Баошићу. 

(смена од 6. до 15. јула 2018. године)  

Испраћају деце присуствовали су члан 

Градског већа за социјалну заштиту и бригу 

о породици и деци, Тихомир Николић, помоћница Градоначенлика, Љиљана Коковић, и в.д. 

начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Вера Гркавац. 

 

Дана 9. августа 2018. године, децу и 

представнике општине Ранилуг са Косова и 

Метохије (42 деце основношколског узраста 

са четири васпитача и седам званичника), у 

Свечаној сали Градске куће, примио је 

помоћник Градоначелника, Александар 

Петровић. 
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Председник Скупштине Града Новог Сада, 

Здравко Јелушић, 14. октобра 2018. године, 

посетио је промотивни пункт Црвеног крста 

Новог Сада, поводом 25. Новосадског 

маратона и изразио подршку хуманитарним 

активностима Црвеног крста Новог Сада. 

 

 

 

 

Црвени крст Новог Сада је у оквиру  Месеца 

солидарности, а на препоруку Црвеног крста 

Србије, 17.октобра 2018. године обележио 

Светски дан хране и Светски дан борбе 

против сиромаштва. Расподели јабука 

присуствовали су: Љиљана Кококовић, 

помоћница Градоначелника и в.д. начелника 

Градске управе за социјалну и дечију 

заштиту, Вера Гркавац.  

 

 

Црвени крст Новог Сада је 25.октобра 2018. 

године, 39.  пут, организовао свечани пријем 

за најстарије активисте и пензионере 

поводом активности „За сунчану јесен 

живота“, у ресторану „Романов“. 

Свечаности су присуствовале бројне 

званице: др Милка Будаков, заменик 

Покрајинског секретара за социјалну 

политику, демографију и равноправност 

полова, Бошко Митрашиновић, секретар 

Црвеног крста Војводине, Љиљана Коковић, 

помоћник Градоначелника Новог Сада за социјална питања, Тихомир Николић, члан 

Градског већа за дечију и социјалну заштиту и бригу о породици,  Вера Гркавац, начелница 

Градске управе за социјалну и дечју заштиту, Добрила Чачија, директорка Центра за 

социјални рад Града Новог Сада. 
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Дана 29. новембра 2018. године, члан 

Градског већа за социјалну заштиту и бригу 

о породици и деци, Тихомир Николић, 

посетиo je магацин Црвеног крст Новог 

Сада, у Петроварадину, улица Раде Кончара 

1, и том приликом уручиo помоћ социјално 

угроженим породицама у оквиру програма 

за директно ублажавање сиромаштва.  

 

 

Члан Градског већа за социјалну и дечју заштиту и бригу о породици и деци, Тихомир 

Николић, помоћница Градоначелника, Љиљана Коковић, и в.д. начелнице Градске управе за 

дечју и социјалну заштиту, Вера Гркавац, посетили су 28.децембра 2018. године,  објекат 

Народне кухиње у Футошкој улици  бр. 14 и том приликом заједно са волонтерима Црвеног 

крста Новог Сада уручили новогодишње пакетиће деци корисника Народне кухиње. 

    

 

 

САРАДЊА СА  АУТОНОМНОМ ПОКРАЈИНОМ ВОЈВОДИНОМ 

Покрајински секретар за високо образовање 

и научноистраживачку делатност, проф. др 

Зоран Милошевић, примио је дана 

5.фебруара 2018. године, секретара Црвеног 

крста Новог Сада Градске организације, 

Драгана Лазића. На састанку, секретар 

Лазић је упознао проф. др Милошевића са 

плановима и активностима Црвеног крста 

Новог Сада у 2018. години. Том приликом 

секретар Милошевић дао је пуну подршку 

активностима  Црвеног крста Новог Сада, а 

договорена је и будућа сарадња. 
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Основна организација Црвеног крста 

Покрајинских органа и Скупштине АП 

Војводине је дана 04. априла 2018. године, 

у Клубу посланика Скупштине АП 

Војводине, организовала свечаност поводом 

Дана захвалности за дату крв. У име 

Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине присутне је поздравио генерални 

секретар Скупштине АП Војводине, Никола 

Бањац 

  

 

 

Секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган 

Лазић, састао се 7. јуна 2018. године са 

замеником покрајинског секретара за социјалну 

политику, демографију и равноправност 

полова, др мед. Милком Будаков. На састанку 

је секретар упознао гошћу са активностима у 

области социјалне заштите које реализује 

Црвени крст Новог Сада. 

 

 

У оквиру Програма едукативно мотивационог рада, Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са 

Заводом за трансфузију крви Војводине, организовао Саветовање за предаваче, сараднике, 

организаторе акција добровољног давалаштва крви и добровољне даваоце крви из 

новосадских средњих школа, факултета, предузећа и месних заједница, у периоду од 5. до 

7.октобра 2018.г, у Крупњу, у хотелу „Гранд“.  

На Саветовању је учествовао Никола Бањац, генерални секретар Скупштине Аутономне 

Покрајине Војводине, и дао снажну подршку овој активности Црвеног крст Новог Сада. 
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Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 

проф. др Зоран Милошевић, у име донатора и секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган 

Лазић, боравили су 19.октобра 2018. године, у Загребу и уручили хуманитарну помоћ 

(донација 120 школских торби, перница и врећа за патике) Црвеном крижу Загреб, за крајњег 

корисника Српскo нaрoднo виjeће. Том приликом, посетили су Црвени криж Загреб и 

Српскoг нaрoднo виjeће, где су их примили равнатељ Црвеног крижа Загреб, Петар Пенава, 

односно заменик прeдсeдник СНВ-а, Александар Милошевић. 

    

 

САРАДЊА СА ЈУЖНОБАЧКИМ УПРАВНИМ ОКРУГОМ 

 

Начелник Јужнобачког управног округа, 

Милан Новаковић, поздравио је све 

такмичаре и госте на Градском такмичењу у 

пружању прве помоћи, које је одржано је 15. 

априла 2018. године, у СОС Дечијем селу 

„Др Милорад Павловић“, у Сремској 

Каменици. 

 

 

Начелник Јужнобачког управног округа, 

Милан Новаковић и проф. др  Јан Туран, 

директор Института за ратарство и 

повртарство "НС СЕМЕ" су 24. априла 2018. 

године посетили магацин Црвеног крста 

Новог Сада у Петроварадину. Они су 

присуствовали подели семенског материјала 

за 14 месних заједница са територије Града 

Новог Сада, који је намењен социјално 

угроженим категоријама становништа, 

пољопривредним домаћинстваима са једним 

до два јутра земље. 
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Секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган 

Лазић,  посетио је 24. септембра 2018. 

године, Јужнобачки управни округ где га је 

срдачно дочекао начелник Округа, Милан 

Новаковић. На састанку је начелник ЈБУО 

изразио пуну подршку активностима 

Црвеног крста Новог Сада, а договорен је и 

наставак успешне сарадње у хуманитарним 

активностима и активностима везаним за 

деловање у ванредним околностима. 

 

 

 

 

 

 

Начелник Јужнобачког управног округа, 

Милан Новаковић, 27. децембра 2018. 

године, посетио је магацин Црвеног крста 

Новог Сада у Петроварадину, и 

присуствовао упућивању хуманитарнe 

пошиљке Црвеном крсту Лепосавић. 
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OДНОСИ С ЈАВНОШЋУ 

 
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. и 16.  Закона) 

 

Црвени крст Новог Сада остварио је редовне контакте са новинарима путем саопштења за 

јавност и позивима на конференције и догађаје. Теме које су обрађиване у саопштењима за 

медије у највећем броју су се односиле на помоћ социјално угроженом становништву, акције 

добровољног давања крви, обука становништва у првој помоћи, приче волонтера и о 

волонтерима и друго. Од 01.01.2018.године до 31.12.2018. године објављено је 72 текста у 

различитим дневним и недељним новинама (Дневник, Блиц, Вечерње новости, Данас, 

Политика, Курир, Информер, 24 сата итд) и 42 прилога који су емитовани у електронским 

медијима (Новосадска ТВ, Канал 9, РТ Војводина, РТС, ТВ Панонија, ТВ Мозаик, ТВ Делта, 

ТВ Мост, ТВ Пинк, KTВ Зрењанин и др.), у укупном трајању од око 126 минута.  

Црвени крст Новог Сада има отворене странице на друштвеним мрежама „Facebook“, која 

тренутно има 3.180 пратиоца и „Instagram“, која има 920 пратиоца, као и веб страницу 

www.gockns.org.rs. Основни циљ свих ових активности је да информишемо, пре свега, наше 

суграђане, а и ширу јавност о реализацији Програма Црвеног крста Новог Сада. 
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ПРИЗНАЊА 

 
21. март 2018. године, Црвеном крсту Новог Сада је, поводом обележавање 21. марта, 

Светског дана особа са Даунoвим синдромом, уручена Захвалницу од Удружења за подршку 

особама са Дауновим синдромом. Светски дана особа са Дауновим синдромом обележен је у 

великој сали ШОСО „Милан Петровић‟. 

 

19. април 2018. године, Црвеном крсту Новог Сада, уручена је захвалница од Министарства 

правде, Управе за извршење кривичних санкција, Окружног затвора у Новом Саду, за 

допринос установи. 

 

20. април 2018. године, Делегација Удружења трансплантираних Војводине 

„Пантрансплант“ коју су чинили, председник, Маринко Дивјак и сарадник, Ђорђе 

Иванковић, посетили су Црвени крст Новог Сада. Том приликом уручена је Захвалница 

Црвеном крсту Новог Сада за учешће на међународним сусретима дијализираних и 

трансплантираних особа југоисточне Европе, који су одржани у хотелу Норцев, на Фрушкој 

гори. Разговарано је и о наставку успешне сарадње. 

 

29. априла 2018. године, Црвеном крсту Новог Сада је уручена Захвалница организационог 

одбора Планинарског маратона на Фрушкој гори, у знак признања за пружену помоћ и 

укупан допринос у организацији. 

 

13. мај 2018. године, Црвени крст Новог Сада је, на позив Карате савеза Војводине, 

учествовао као  обезбеђење у првој помоћи на Европском карате првенству за сениоре (30 

едукованих волонтера у пружању прве помоћи). Нови Сад се као организатор уписао у 

историју ЕП оборивши рекорд по броју учесника, чак 2.000 из 54 државе. 

 

17. мај 2018. године, Црвени крст Новог Сада је на позив Медицинског факултета у Новом 

Саду, а поводом обележавања 58. година постојања Медицинског факултета у Новом Саду, 

учествовао на такмичењу у пружању прве помоћи у оквиру манифестације „Дани прве 

помоћи“. Захвалницу Црвеном крсту Новог Сада, у име Медицинског факултета, уручио је 

проректор за наставу Медицинског факултета, проф. др Зоран Комазец.  

20. мај 2018. године, Црвеном крсту Новог Сада је уручена Захвалница за учешће у 

обезбеђењу прве помоћи Осме Спортске олимпијаде школске омладине Војводине, која је 

отворена 17. маја 2018. године у Великој дворани СПЦ „Војводина“, у Новом Саду, и трајала 

до 20. маја 2018. године. Организатори 8. спортске олимпијаде школске омладине Војводине 

били су Покрајински секретаријат за спорт и омладину, у сарадњи с Градом Новим Садом и 

Савезом за школски спорт Војводине. 

2. јуна 2018. године, На Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи и реалистичком 

приказу повреда обољења и стања, , које је одржано у Ковину, наше екипе заузеле су следећа 

места:  

1. Екипа омладине 1. место у конкуренцији 17 екипа 

2. Екипа подмлатка 1. место у конкуренцији 23 екипа 

15. августа 2018. године, Црвеном крсту Новог Сада, уручена је захвалница Црвеног 

крста/крижа Тузла  за учешће на „ Летњој школи младих – Тузла 2018.“  

 

10. децембра 2018. године, Секретар Удружења дистрофичара Јужнобачког округа, 

Александра Пановић, уручила је Захвалницу Црвеном крсту Новог Сада, поводом отварања 

Галерија Особа са инвалидитетом „Арт“. 
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14. децембар 2018. године, Центар за социјални рад Града Новог Сада је уручио Повељу 

доброчинставa Црвеном крсту Новог Сада. Повеља је уручена поводом обележавања 15 

година рада Сигурне дечије куће Центра за социјални рад Града Новог Сада. 

 

17. децембар 2018. године, Удружење пензионера Града Новог Сада је уручило Захвалницу  

Црвеном крсту Новог Сада. Захвалница је уручена поводом годишњег концерта КУД-а 

Удружење пензионера Града Новог Сада, у позоришној сали Културног центра Младост, у 

Футогу.  

 

18. децембар 2018. године, Председник Градског друштва Црвеног крижа Осијек, проф. др 

Александар Вучев, уручио је Јубиларну Захвалницу Црвеном крсту Новог Сада. Престижно 

признање уручено је на Свечаности обележавања 140. година рада Градског друштва 

Црвеног крижа Осијек, која је одржана у просторијама Надбискупског викаријата у Осијеку. 

 

27. децембар 2018. године, Црвеном крсту Новог Сада је директор Дечијег села „Др 

Милорад Павловић“, Сремска Каменица, Мирко Јанкелић, уручио Захвалницу за 

племенитост и хуманост. Признање је уручено, на свечаности уручења новогодишњих 

пакетића за штићенике ове установе. 

 

28. децембар 2018. године, Црвеном крсту Новог Сада је ШОСО „Милан Петровић“ са 

домом ученика уручио Захвалницу за изузетну сарадњу. 
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