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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ МЕЂУНАРОДНОГ ПОКРЕТА ЦРВЕНОГ 

КРСТА И ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА 
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Црвени крст Новог Сада је своје активности и у 2019. 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 Новог Сада; 
-     Планом акције Црвеног крста Србије за период 2018-2022 годинa; 
-   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 2019. 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.  

Извештајем о раду Црвеног крста Новог Сада за 2019. годину представљена је реализација 

послова и задатака утврђених Планом рада и дефинисаних календаром активности Црвеног 

крста Србије. 

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. 

Током 2019. године Црвени крст Новог Сада је руководећи се Мисијом Међународног 

Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца заснованој на Принципима Црвеног крста 

настојао да олакша људску патњу, да штити живот и здравље људи и да обезбеди поштовање 

људског бића, да ради на спречавању болести и унапређењу здравља и социјалне сигурности, 

да подстиче добровољност и општи осећај солидарности према свима којима је потребна 

помоћ и заштита. 

У извештају о раду Црвеног крста Новог Сада садржани су и резултати рада Основних 

организација Црвеног крста и Актива у оквиру заједничких и координираних програмских 

делатности. Основне организације Црвеног крста су реализовале и бројне активности које 

нису приказане у овом Извештају а које су резултат потреба и могућности локалне заједнице. 
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Планиране активности реализоване су кроз следеће области рада Црвеног крста Новог Сада: 

 

I     Организациoни развој 

II    Промоција и омасовљавање добровољног давалаштва крви 

III   Здравствено превентивна делатност 

IV   Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења 

V    Социјална делатност  

VI   Подмладак и омладина, 

VII  Деловање у несрећама  

VIII Служба тражења, 

IX  Ширење знања о  међународном хуманитарном праву и Основним 

принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца – 

Дифузија, 

X   Међународна сарадња 

XI  Односи са јавношћу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2019.годину 

4 

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 2019. години 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 19.212 чланова, са плаћеном чланарином у 196 oсновних организација и 

aктива; 

▪ организационом и кадровском јачању Секретаријата као и 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 2019. године обележено је 139 година од оснивања 

Црвеног крста Новог Сада; 

▪ На основу Програма „Недеље Црвеног крста“ и овогодишње теме „Љубав“ 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. 

Седница Скупштине Црвеног крста Новог Сада, одржана је 7. марта 2019. године, у Свечаној 

сали војске Србије,  Београдски кеј број 9, у Новом Саду. На Седници су презентовани 

Извештај о раду за 2018. годину,   План   рада  за  2019.  годину, Извештај Надзорног одбора 

Црвеног крста за 2018. годину и  уручена  су  признања  Црвеног  крста Србије истакнутим 

појединцима, организацијама, институцијама и удружењима. Седници  су  присуствовали 

многобројни гости ( 200 учесника): 

- мр Сињка Сомер - потпредседник Црвеног крста Србије 

- Љубомир Миладиновић - генерални секретар Црвеног крста Србије; 

- Дејан Укропина - председник Црвеног крста Војводине; 

- Бошко Митрашиновић - секретар Црвеног крста Војводине; 

- Ђоко Михајловић - генерални секретар Црвеног крста републике Српске; 

- Никола Бањац - генерални секретар Скупштине Аутономне Покрајине Војводине; 

- Милан Новаковић- начелник Јужно бачког упрваног округа; 

- пуковник Зоран Насковић – Комадант 1. Бригаде копнене војске; 

- Александар Петровић – помоћник Градоначелника за међународну сарадњу; 

- Љиљана Коковић – помоћница Градоначелника за социјална питања; 

- прим др Сања Богдановић – директорка Завода за трансфузију крви Војводине; 

- Вукашин Гроздановић – координатор ОПЕНС 2019 

- начелници градских управа, часни оци, муфтија војвођански, директори предузећа и 

институција, директори институција социјалне заштите, представници школа, факултета, 

удружења, установа, институција и предузећа, са којима остварујемо програмске активности 

и садржаје, добитници признања Црвеног крста Србије и Новог Сада, као и наши најмлађи 

волонтери – чланови Теренске јединице „ Јован Јовановић Змај“ Црвеног крста Новог Сада. 

Пријатељи  Црвеног  крста  Новог Сада, хор Епархије сремске „Св. Николај“, диригент Јован 

Пејић и  солиста опере Српског народног позоришта Верица Пејић (сопран), су својим 

вокалним умећем улепшали радни и свечани део Скупштине. 

 

Управни одбор Црвеног крста Србије на седници одржаној 14. децембра 2018. године 

једногласно је подржао предлог Управног одбора Црвеног крста Новог Сада. Заслужним 

појединцима Медаље је уручила мр Сињка Сомер, потпредседник Црвеног крста Србије, 

Златни знак Љубомир Миладиновић, генерални секретар Црвеног крста Србије а Сребрни 

знак је уручио председник Црвеног крста Новог Сада, пуковник др Братољуб Бркљача 
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МЕДАЉА ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ 

 

1. Вера Гркавац 

2. Пуковник др Братољуб Бркљача 

 

ЗЛАТНИ ЗНАК ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ 

 

1. Драгица Сланкаменац 

2. Драган Којић 

3. Миодраг Костић 

4. Проф. др Душка Благојевић 

5. Проф. др Александра Дицков 

6. др Санда Кончар 

7. Институт за ратарство и повртарство Нови Сад 

8. Историјски Архив Града Новог Сада 

9. Планинарско смучарско друштво „Железничар“ Нови Сад 

 

СРЕБРНИ ЗНАК ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ  

 

1. Добротворна установа Епархије 

бачке „Владика Платон 

Атанацковић“ 

2. Falcon d.o.o. Нови Сад 

3. Проф. др Зоран Милошевић 

4. Милан Новаковић 

5. Доц. др Нада Падејски Шекеровић 

6. Александра Бер Божић 

7. Весна Срданов 

8. Прим. др Сања Богдановић 

9. др Гордана Ђурић 

10. Александра Пановић 

11. Раденко Кондић 

12. Бошко Тохољевић 

13. Сандра Јавор Ивић 

14. Милан Долга 

15. др Ванеса Убавин Кривошија 

16. др Ана Хархаји 

17. Станиша Милићевић 

18. др Стефан Видосављевић 

19. Кристина Недељковић 

20. Срђан Мирковић 

21. Љиљана Петровић 

22. Жељко Јеличић 
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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. 

Управни одбор је у току извештајног периода 

одржао 10 седница: 

- 24. јануар 2019. 

- 22. фебруар 2019. 

- 25. април 2019. 

- 13. јун 2019. 

- 8. јул 2019. 

- 30. август 2019. 

- 26. септембар 2019. 

- 28. новембер 2019. 

- 23. децембар 2019. 

- 25. децембар 2019. 
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Програми Црвеног крста Новог Сада реализовани су захваљујући снажној подршци  Града 

Новог Сада, преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту: 

- Кухиња за социјално угрожена лица 

- Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне потребе 

-  Подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва и други видови помоћи социјално 

угроженим грађанима 

- Програми и активности за старије 

- Програми рада Црвеног крста Новог Сада у обављању јавних овлашћења на територији 

Града Новог Сада 

У сарадњи са Градском управом за здравство реализован је Програм омасовљења 

добровољног давалаштва крви за 2019. годину и Пројекти: 

- Тематски родитељски састанци о улози породице, школе и других институција у 

превенцији насиља у основној школи  

-  Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога  

-  Здраво одрастање  

-  Обука деце старијег основношколског узраста у пружању прве помоћи  

-  Обука васпитачица Предшколске установе „Радосно детињство“ у пружању прве 

помоћи  

- Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама 

Црвени крст Новог Сада је као саставни део Црвеног крста Војводине и Црвеног крста 

Србије реализовао активности: Програм Промоција хуманих вредности, Програм борбе 

против трговине људима, Смањење ризика и последица од елементарних непогода и других 

опасности у локалним заједницама, Психосоцијална подршка „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 за организаторе акција добровољног давалаштва крви, 

Школа здравља, Квиз „Шта знаш о здрављу”, Квиз такмичење „Здравље је највеће 

богатство", Превентивни опоравак деце на мору у одмаралишту Црвеног крста Србије 

„Криста Ђорђевић“ у Баошићима и превентивни оправак деце основношколског узраста у 

одмаралиштима Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу, Црвеног крста Сомбор у Бачком 

Моноштору и Црвеног крста Бачка Паланка у Багремари, „Дечја недеља”, „Пакет за 

новорођену бебу”, „Трка за срећније детињство“, Светски дан сиромаштва,  „За сунчану 

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

зависности, Светски дан борбе против ХИВ-а, „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“, 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. 

 Посредством 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. 
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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 15.662 чланова и 

• 95 актива са 3.550 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 7. фебруара 2019. 

године, организовао први радни састанак са 

секретарима Основних организација Црвеног 

крста у месним заједницама. На састанку је 

презентован Извештај о раду у 2018.години, и 

донет је План рада Основних организација 

Црвеног крста у месним заједницама за 2019. 

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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Секретар Црвеног крста Косова и Метохије Драгишa Мурганић, примио је 25.  фебруара 

2019. године, у седишту покрајинске организације, у Грачаници, секретара Црвеног крста 

Новог Сада, Драгана Лазића и делегацију из Новог Сада која је боравила на Косову и 

Метохији у периоду од 25. до 26. фебруара 2019. године. Мурганић је упознао Лазића  са 

актуелном ситуацијом и активностима које раелизује Црвени крст Косова и Метохије и том 

приликом се захвалио Црвеном крсту Новог Сада и делегацији из Новог Сада на несебичној 

вољи и солидарности, и хуманитарним акцијама које наша организација спроводи за Косово 

и Метохију. Захваљујући заједничкој хуманитарној акцији Јужнобачког управног округа, 

новосадских основних и средњих школа и Црвеног крста Новог Сада испоручена је помоћ у 

виду 2000 пакета школског прибора и хигијенског материјала за децу у енклавама на Косову 

и Метохији. Уручењу помоћи у основној школи у Лепосавићу, поред Драгише Мурганића, 

присуствовао је и колега Радојица Филиповић, секретар Црвеног крста Лепосавић. Секретар 

Лазић се састао и са колегама: Сашом Николићем - секретаром Црвеног крста Косовска 

Митровица и Светом Живићем – секретаром Црвеног крста Грачаница. Пакети су подељени 

и у основним школама у: Осојану, Црколезу и Гораждевцу. Делегацију из Новог Сада су 

чинили: начелник Јужно бачког управног округа - Милан Новаковић, директор Техничке 

школе „Милева Марић Ајнштајн” - др Станко Матић, директор основне школе „Васа Стајић“ 

- Јасмина Пастоњицки, директор основне школе „Ђорђе Натошевић“ – Недељко Ђорђић, 

директор Техничке школе „Милева Марић“ у Тителу– Јадранка Пешти и главни и одговорни 

уредник Првог програма Радио-телевизије Војводине – Ненад Ћаћић. Делегација је  посетила 

манастир Грачаницу и Пећку патријаршији.  
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Кроз своју дугу историју, која траје већ 139 

године, Црвени крст Новог Сада као саставни 

део Црвеног крста Војводине и Црвеног крста 

Србије је био и остао највећа и најстарија 

хуманитарна организација у Новом Саду. 

Негујући основне принципе Црвеног крста: 

хуманост, непристрасност, неутралоност, 

независност, добровољност, јединство и 

универзалност Црвени крст Новог Сада је 

привукао велики број волонтера различитих 

генерација који представљају незаменљив 

ресурс за реализацију активности наше 

организације. Поводом Недеље Црвеног крста, која je ове године одржана под слоганом 

„Љубав“ Црвени крст Новог Сада је 15. маја 2019. године, организовао мотивациони излет. 

Једнодневни излет је организован за 50 волонтера из Основних организација, Актива, 

Комисија и Радних тела Црвеног крста Новог Сада, у знак захвалности за хумани 

волонтерски рад за добробит других људи и 

заједнице, Ове године наши волонтери 

посетили су Храм Светог Саве у Београду где 

су се упознали са историјатом градње овог 

здања које је почело далеке 1895.године 

оснивањем Друштва за подизање храма Светог 

Саве на Врачару, са циљем да се храм подигне 

на месту на којем су спаљене мошти Светог 

Саве. Друштво су основали стотину 

најугледнијих грађана тадашњег Београда, на 

челу са митрополитом Михаилом (први 

председник Црвеног крста Србије). 

 

     

Наши волонтери посетили су и Дворски комплекс на Дедињу. Волонтере су примили и 

поздравили Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар П. 

Карађорђевић и принцеза Катарина. У обраћању они су истакли значај волонтерског рада 

и захвалили се волонтерима Црвеног крста Новог Сада на њиховом ангажовању и раду. 

Уприличен је обилазак велелепних здања Краљевског и Белог Двора, као и Дворске капеле 

посвећене Светом Андреју Првозваном, Крсној слави Краљевске Породице. Обиласци 

Краљевског и Белог Двора организовани су уз пратњу професионалних туристичких водича 

који су нас упознали са историјом, уметношћу и културом у пријатној двочасовној шетњи 

Дворским комплексом. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D1%81%D1%82
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Након тога, организован је ручак у ресторану „Тара“ у Борчи. Излет је организован у 

сарадњи са колегама и волонтерима Црвеног крста Зрењанина, са којима смо се дружили на 

заједничком ручку. 

Црвени крст Војводине организовао је Саветовање у хотелу „Оморика“ на Тари, у периоду 

од 2. до 4. септембра 2019. године, за секретаре и носиоце функција-волонтере, у 

организацијама Црвеног крста у Војводини (120 учесника). Црвени крст Новог Сада на овом 

стручном скупу су представљали: Доц. др. Оља Нићифоровић Шурковић, потпредседник, 

проф. др Ева Лончар, члан Управног одбора и Драган Лазић, секретар  

На овом Стручном скупу одржан је састанак секретара на којем је је разговарано о изазовима 

са којима су сусрећу организације Црвеног крста у Војводини. Орагнизоване су радионице: 

Дифузија, Изградња тима, Црвени крст и ја, Климатске промене, Међународно хуманитарно 

право и Друштвене мреже-употреба и злоупотреба, које су похађали учесници овог стручног 

скупа. Учесници су посетили културно историјске и природне знаменитости: Дрвенград – 

Мећавник, Андрићград у Вишеграду, хидроелектарну Перућац, Врело-Перућац и манастир 

Рачу. 
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У периоду од 11. до 14. новембра одржан је 

заједнички састанак секретара Црвеног крста 

из градова и општина са територије Војводине 

(29 учесника) са секретарима организација на 

Косову и Метохији (21 учесник). Састанак је 

организовао Црвени крст Војводине у објекту 

који користи Црвени крст Косова и Метохије, 

на Газиводама. 

Секретари из Војводине, имали су прилику да 

се упознају са колегама са Косова и Метохије, 

размене искуства у раду, дођу до заједничких 

решења, договоре будућу сарадњу, што је 

веома значајно, полазећи од саме чињенице да 

функционишу и раде у отежаним условима у оквиру Националног друштва, Црвеног крста 

Србије.  

У оквиру састанака организовани су посете највећим православним светињама које се налазе 

на светској баштини УНЕСКО: манастира Грачаница, Високи Дечани, Пећка патријаршија, а 

организован је и обилазак манастира Соколица. 

 

Проф. др Драган Радовановић, председник и 

Љубомир Миладиновић, генерални секретар 

Црвеног крста Србије су у просторијама Дома 

Војске Србије, Београдски кеј 9 у Новом Саду, 

3.12.2019. године, одржали састанак са 

председницима и секретарима организација 

Црвеног крста из Војводинe. У сусрет 

обележавању 5. децембра – Међународног дана 

волонтера, Црвени крст Војводине је уважио и 

дочекао волонтере из организација Црвеног 

крста војвођанских градова и општина и 

уприличио заједничку посету Музеју 

Војводине и обилазак сталне поставке уз 

стручне водиче. Састанку су присуствовали потпредсеник доц. др Оља Нићифоровић 

Шурковић и секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић. 
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Волонтери Црвеног крста Новог Сада 

 
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су поклонили локалној заједници, у току 2019. године, 

92.981 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. 

 

 
 

Новосадски Радио Сигнал је 30. априла 2019. 

године направио репортажу о ученицима 

Медицинске школе „7. април“, дугогодишњим 

волонтерима Црвеног крста Новог Сада: 

Наталији Грујић, Милици Ињац, Милани Жижа 

и Тијани Топаловић. Наведене ученице су 25. 

априла пружиле прву помоћ повређенима у 

саобраћајној незгоди, која се догодила 

недалеко од места где се екипа припремала за 

такмичење. Ученице су се тог дана, 

припремале за такмичење у пружању прве 

помоћи у дворишту Медицинске школе „7. 

април“ под надзором наставника др Ане 

Хархаји и предавача прве помоћи Црвеног крста Новог Сада, др Стефана Видосављевића, 

који су такође учествовали у збрињавању повређених. 

Дугогодишња волонтерка Црвеног крста Новог 

Сада, и предсдница Комисије за организацију и 

развој, Даница Вигњевић дала је 8. маја 2019. 

године интервју РТВ 1, поводом  „Недеље 

Црвеног крста“ од 8. до 15. маја. 
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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. 

 

Градско веће Савеза самосталних синдиката Новог Сада је, 23. априла 2019. године, 50. пут, 

доделило првомајске награде, поводом 1. маја Међународног празника рада, најзаслужнијим 

радницима и успешним колективима на територији Града Новог Сада. Мира Алимпић, 

запослена у Црвеном крсту Новог Сада, примила је награду на свечаности уприличеној у 

Радничком дому „Светозар Марковић“, у Пленум сали. Награде је уручио председник 

Градског већа Савеза самосталних  синдиката Новог Сада, Владимир Гвозденовић, који је 

добитницима честитао на признањима и захвалио им се на залагањима. Председник Црвеног 

крста Новог Сада, пуковник др Братољуб Бркљача, и добитница, Мира Алимпић, су у изјави 

за медије истакли да је награда – признање Црвеном крсту Новог Сада, запосленима и 

волонтерима, који својим несебичним залагањем и хуманошћу доприносе реализацији акција 

и активности Црвеног крста Новог Сада а све на добробит крајњих корисника услуга. 
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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 акција 

добровољног давања крви. Послови 

организовања, мотивисања и окупљања 

даваоца крви поверене 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 трансфузијско-

јмедицини (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 организују акције добровољног давања 

крви на терену, у институцијама, у локалним заједницицама и у Заводу. 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 2019. године, на основу података из Института за трансфузију крви Србије и Завода 

за трансфузију крви Војводине прикупљено је укупно:  

На територији  Републике Србије 208.625 јединица крви; 

На територији Аутономне Покрајине Војводина 55.281 јединица крви; 

На територији Града Новог Сада 15.694 - што чини 7,52% у односу на број прикупљених 

јединица крви на територији Републике Србије и 28,39 % у односу на број прикупљених 

јединица крви на територији  АП Војводине. 

Прво давање остварило је 2.129 даваoца. 

Велику захвалност дугујемо нашим оданим и пожртвованим сарадницима - волонтерима 

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

хуманих суграђана који су дали крв. 

Одржани су редовни састанци Комисије за 

ДДК 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 било укупно 15 

успешних акција давања крви у којима је 835 

студента дало крв. 
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Црвени крст Новог Сада у сарадњи са Црвеним 

крстом Војводине, организовао је 2. марта 

2019. године, локалну обуку за мотиваторе у 

добровољном давалаштву крви. Циљ обуке је 

био да учесници стекну основна знања о 

добровољном давалаштву крви као и о самом 

начину организовања акција.Семинар је 

отворио Драган Лазић секретар Црвеног крста 

Новог Сада који је све присутне упознао са 

историјатом Црвеног крста и областима 

деловања. Раде Станојчић самостални стручни 

сарадник у Црвеном крсту Новог Сада који је 

задужен између осталог и за добровољно 

давалаштво крви представио је резултате рада у 2018. години са посебним освртом на акције 

давања крви које се организују у школама и факултетима. 

Јелена Милић стручни сарадник Црвеног крста Војводине одржала је неколико презентација 

гдје је све присутне детаљно информисала о свим детаљима, активностима везаним за 

добровољно давалаштво крви. Преко презентација представљен је читав један круг 

активности које претходе самој акцији давања крви од мотивационог говора и упознавања 

свих заинтересованих да учествују у акцији давања крви, преко самих припрема акција, 

медијских најава, позивања на акције до тога ко све може бити давалац крви. Такође веома је 

важна припрема самог даваоца крви. Јелена Милић је својом презентацијом заинтересовала 

младе, укључила их дијалог и подстакла на размишљање што је проузроковало велики број 

питања на која је је Јелена давала исцрпна објашњења. 

Локалну обуку је прошло 46 учесника а реализована је у просторијама Црвеног крста 

Војводине. 

 

Црвени крст Новог Сада је у периоду од 28. до 

30. марта 2019. године, учествовао на семинару 

у области добровољног давалаштва крви, који 

је организовао Црвени крст Војводине у 

одмаралишту Црвеног крста Вршац на 

Вршачком брегу. Учесници семинара су били у 

прилици да кроз интерактивна предавања 

стекну корисна знања из области менаџмента у 

добровољном давалаштву крви. 

 

Основна организација Црвеног крста 

Скупштине АП Војводине је 8. априла 2019. 

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 шест захвалница за 10 пута дату крв, 

четири захвалнице за 20 пута дату крв и три 

плакете за 35 пута дату крв. У име Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине присутне je 

поздравио заменик генералног секретара 

Скупштине АП Војводине Борис Бајић. 
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Наведеном догађају су присуствовали: Никола Бањац, генерални секретар Скупштине АП 

Војводине, Прим др Сања Богдановић, в. д. директора Завода за трансфузију крви Војводине, 

Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног крста Војводине и Драган Лазић, секретар Црвеног 

крста Новог Сада, као и стручни сарадници задужени за област добровољног давалаштва 

крви. 

 

Црвени крст Новог Сада је 10. маја 2019. 

године, организовао свечани пријем за 

вишеструке добровољне даваоце крви – 

мушкарце са преко 100 давања и жене са преко 

50 давања крви, поводом обележавања 11. маја 

– Националног дана добровољних даваоца 

крви. Свечаност је организована у 

просторијама Црвеног крста Новог Сада, а 

истакнуте даваоце крви су поздравили 

потпредседница Управног одбора Црвеног 

крста Новог Сада др Оља Нићифоровић-

Шурковић, в.д. директорка Завода за 

трансфузију крви, прим. др сц. мед. Сања Богдановић, председница Комисије за добровољно 

давалаштво крви, проф. др Ева Лончар и секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић. 

Плакете Црвеног крста Новог Сада је уручила потпредседница Управног одбора Црвеног 

крста Новог Сада, др Оља Нићифоровић-Шурковић. 

Овогодишњи добитници признања су: 

1. Ракић Љубомир 

2. Илић Стеван 

3. Пролић Миладин 

4. Пецковски Јан 

5. Никола Томичић 

6. Марешчук Љиљана 

7. Олга Милинчић 

8. Пашћан Драгиња 

9. Пешић Ђурђица 

10. Сланкаменац Рада 

11. Форкапић Весна 

12. Цвијановић Милојка 

13. Јелисавета Љубинковић 

Догађај су медијски испратили Новосадска ТВ, Радио Нови Сад и новосадски дневни лист 

Дневник. 

 

Црвени крст Србије је у мају месецу организовао припреме за летњу кампању промоције 

добровољног давалаштва крви под називом " Црвени крст - Црвени тепих". Циљ кампање је 

предупређење летњих несташица крви или умањење дефицита крви која је карактеристична 

за летњи период. У понедељак 27. маја 2019. године, у седишту Црвеног крста Србије, 

Симина 19, у Београду је организовано снимање ТВ спота посвећеног промоцији 

добровољног давалаштва крви. Црвени крст Новог Сада је подржао ову активност Црвеног 

крста Србије, тако што је организовао учешће Милоша Ћука, репрезентативца Србије у 

ватерполу и Драган Ресановића, председника Ватерполо клуба „Војводина“ на наведеном 

догађају. Наша организација изражава велику захвалност овим сјајним људима на хуманом 

гесту. Милош Ћук (Нови Сад, 21. децембар 1990) је српски ватерполиста. Игра на позицији 

левог крила. Са репрезентацијом Србије је освојио сребро 2011., у Шангају и 2012. на ЕП у 

Ајндховену злато, а најсјајније одличје је узео и у Светској Лиги 2011. На Олимпијским 

играма у Рију 2016. са репрезентацијом Србије је освојио златну медаљу. 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2019.годину 

19 

     
 

 

Црвени крст Новог Сада је присуствовао дана 

7. јуна 2019. године, подели захвалница за дату 

крв, запосленим у Скупштини Града Новог 

Сада, коју је организовала ООЦК Скупштине 

Града. Председник Црвеног крста, пуковник др 

Братољуб Бркљача, уручио је захвалнице за 10, 

20 и 35 пута дату крв. Такође, уручене су 

четири плакета Црвеног крста Новог Сада. 

 

 

 

 

 

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. 

Мото овогодишњег Светског дана добровољних давалаца крви гласи: 

„БЕЗБЕДНА КРВ ЗА СВЕ“ 

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. 
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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 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.  

Црвени крст Новог Сада и Град Нови Сад су организовали пријем 14. јуна у 12,00 сати, у 

Градској кући, Трг слободе 1, на коме су се добитницима признања обратили председник 

Скупштине Града Новог Сада, Здравко Јелушић, председник Црвеног крста Новог Сада, 

пуковник др Братољуб Бркљача и вршилац дужности директора Завода за трансфузију крви 

Војводине, прим. др Сања Богдановић. 

Добровољне даваоце крви и госте у Свечаној сали Градске куће поздравио је председник 

Скупштине Града Новог Сада Здравко Јелушић, поручивши окупљенима да они који су се 

нашли у ситуацији да им лично, или њиховим најближима, треба крв знају колико је 

добровољно давање крви битно за друштво у целину. 

– Људи које ћемо данас имати прилике да наградимо због хуманости, јесу људи који су 

многима помогли, а да није овог дана не би ни били запажени у друштву. Зато је овај дан 

толико важан за све нас, за друштво, да се пропагира давање крви – истакао је председник 

Скупштине града Здравко Јелушић. 

Он је одговарајући на питање обајснио да је три пута дао крв док је био у војсци, 

напоменувши да је данашњи дан прилика да се запита „зашто то нисам учинио поново и 

након војске“. 

– Данашњи дан је прилика да се запитамо сви ми који нисмо наставили да дамо крв или они 

који никад нису дали крв, зашто је то тако – прецизирао је Јелушић. 

Директорка Завода за трансфузију крви Војводине примаријус др Сања Богдановић 

честитала је даваоцима крви њихов дан. 

– Захваљујем се свим даваоцима крви што су својом хуманошћу и несебичношћу допринели 

да крв чека пацијента, да имамо довољне количине безбедне крви за лечење оних којим је 

она неопходна – казала је др Сања Богдановић. 

Председник Црвеног крста Новог Сада пуковник др Братољуб Бркљача поручио је да су 

добровољни даваоци крви својом крвљу спасли на хиљаде живота. 

– Захваљујући вама чујемо реченица „боље је отакако је примио крв, а да је није примио, 

тешко би се извукао“. Ви поседујете најузвишенију људску особину – закључио је др 

Бркљача. 

Секретар Црвеног крста Новог Сада Драган 

Лазић поручио је присутнима да је давање крви 

анонимно, ненаграђено, бесплатно, док „за 

наше добровољне даваоце крви кажемо да су 

најхуманији међу хуманима“. 

– На територији града Новог Сада годишње се 

прикупи више од 12.000 јединица крви, а 

поносни смо и на број првих давања. Током 

прошле године у Новом Саду је било 1.204 

првих давања – прецизирао је Лазић. 

Наког уводних поздрава, добровољним 
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даваоцима крви уручене су захвалнице, плакете и пригодне награде, а председник 

новосадске Скупштине уручио је плакете онима даваоцима који су до сада крв дали 100 пута. 

Поред добровољних давалаца, признања су уручена и заслужним установама и 

институцијама за најбоље остварене резултате на омасовљавању добровољног давалаштва 

крви у претходној години. 

За остварених 100 давања плакету је добило 7 даваоца крви, за 75 давања 11, а за 50 давања 

41 давалац. Плакету „Широко срце“ за 2018. годину 

добило је девет колектива. 

У име награђених захвалио се Зоран Бабин, добитник 

признања за остварених 100 давања крви. 

Пријему су присуствовали: Дејан Укропина, председник 

Црвеног крста Војводине, Никола Бањац, генерални 

секретар Скупштине АП Војводине, Милан Новаковић, 

начелник Јужнобачког управног округа, Љиљана 

Коковић, помоћник Градоначелника Новог Сада, мр 

Драгана Којадиновић, в.д. начелника Градске управе за 

здравство, Мухамед Зиљкић, муфтија војвођански, часни 

оци и други. 

Свечаност су употпунили и ученици из Музичке школе 

„Исидор Бајић“ који су наступили у следећем саставу: 

Матија Раичевић, кларинет 

Класа: Ђуро Пете, проф. 

Клавир. сар. Душко Швоња, 

Бранислав Глоговац, тенор II р. 

Класа: Сенка Недељковић, проф. 

Клавир.сар Соња Мусикић, проф. 

Истовремено, на Тргу слободе био је 

постављен промотивни штанд на коме су 

волонтери Црвеног крста Новог Сада, 

суграђанима делили промотивни 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, РТВ Делта и 

дневни лист „Дневник“. 

 

Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног 

крста Војводине и Завода за трансфузију крви 

Војводине присуствовао свечаној примо-

предаји наменског теретног возила за 

прикупљање крви, 28. јуна 2019. године у 10,00 

часова, на платоу Покрајинске владе, Булевар 

Михајла Пупина 16. Добровољним даваоцима 

крви, који су крв дали сто пута, захвалнице је 

уручио председник Покрајинске владе, Игор 

Мировић а присутне је поздравио и 

покрајински секретар за здравство доц. др 
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Зоран Гојковић. Свечаности су присуствовали добровољни даваоци крви са 50, 75 и 100 

давања крви са територије АП Војводине. Добровољни даваоци који су желели да тог дана 

дају крв, могли су то учинити на лицу места у теренском возилу. Црвени крст Новог Сада 

организовао је промотивни пункт и присуство шампиона, репрезантитаваца Србије у 

ватерполу Бранислава Митровића и Милоша Ћука, као и председника ватерполо клуба 

Војводина, Драгана Ресановића који су промотери кампање Црвеног крста Србије “Црвени 

крст – Црвени тепих” која има за циљ да предупреди летње неташице крви. 

 

 

Црвени крст Новог Сада је у периоду од 5 до 

11. августа 2019. године, организовао Камп у 

Багремари, Бачка Паланка. Полазници Кампа 

су била деца из новосадских основних школа, а 

у раду је учествовало и шесторо представника 

(њихових вршњака) из Бања Луке, Осијека и 

Тузле. Учесници Кампа Црвеног крста Новог 

Сада су имали прилику да се упознају са 

активностима које се спроводе у Програму 

добровољног давалаштва крви. 

 

 

На позив Црвеног крста Скопље и на основу Споразума о међународној сарадњи Црвеног 

крста Скопље и Црвеног крста Новог Сада, делегација Црвеног крста Новог Сада је 

учествовала на семинару „Млади промотери добровољног давалаштва крви“, који је одржан 

у одмаралишту Црвеног крста Скопље „Солферино“, у Струги, у периоду од 13. до 15. 

септембра 2019. године. Циљ Семинара је био да се млади мотиватори у области 

добровољног давалаштва крви обуче у областима тимског рада, презентацији вештина, 

лидерству и промоцији позитивних примера и искустава. На семинару су учествовали 

представници младих из „Клуба 25“ из Северне Македоније (Скопље, Битоља, Охрид) и 

Албаније (Тирана). На овом семинару нашу организацију су представљали едуковани млади 

волонтери: Аријана Фишић и Слађана Игић, у пратњи Мире Алимпић и вишеструког 

добровољног даваоца крви, Бошка Маленића. Делегацију Црвеног крста Новог Сада је 14. 

септембра 2019. године, примио и пожелио добродошлицу генерални секретар Црвеног крста 

Северне Македоније, Саит Саити. Љубазни домаћини су у слободно време упознали нашу 

делегацију са културно-историјским знаменитостима Скопља, Охрида и Струге. 

 

     
 

 

 

  



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2019.годину 

23 

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 

волонтере сараднике, организаторе акција добровољног давалаштва крви и добровољне 

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

гостима 110 учесникаСаветовање је одржано у периоду од 27. до 29. септембра 2019.године, 

у Кладову, у хотелу „Ђердап“. 

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 Драган Лазић, секретар Црвеног крста 

Новог Сада који је поздравио присутне госте и сараднике. 

 

 
 

На Саветовању су обрађене следеће теме: 

– Црвени крст Новог Сада- Активности Црвеног крста Новог Сада на плану ддк у периоду 

јануар-август 2019. године, Раде Станојчић, самостални стручни сарадник; 

– Промоција добровољног давалаштва крви кроз електронске медије, Јован Вигњевић, 

организатор акција; 

– Црвени крст Војводине – Улога Црвеног крста на основу новог Закона о трансфузијског 

медицини, Јелена Милић, самостални стручни сарадник Црвеног крста Војводине; 

– Завод за трансфузију крви Војводине – Улога службе за трансфузију крви на основу новог 

Закона отрансфузијског медицини и резултати ддк, прим. др Сања Богдановић, в.д. 

директора Завода за трансфузију крви Војводине; 

– Анализа резултата Завода за трансфузију крви Војводине за период јануар-август 2019. 

године, Прим. др Душица Адемовић Сазданић, начелница Завода 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:– 

Глигор Новачевски, Црвени крст 

Македоније, са сарадницима и 

председник Комисије за ДДК Црвеног 

крста Скопља и Деан Стојковски са 

сарадницима 
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– Мартина Хећимовић, заменик равнатеља 

Црвеног крижа Осијек и Томислав Томас, 

стручни сарадник из наведене организације 

– Прим. др Сања Богдановић, в.д. директора 

Завод за трансфузију крви Војводине 

– Александра Танасијевић, секретар Црвеног 

крста Зрењанина 

– Татјана Јованчевић, секретарка Црвеног крст 

Сремска Митровица 

– Бранислав Шобот, секретар Црвеног крста 

Бачка Паланка 

– Биљана Клипа, секретарка Црвеног крста 

Сомбор 

Током обе вечери приређен је музичко-забавни програм. 

Учесници Саветовања су имали прилику да у суботу 28. септембра, плове бродом кроз 

најлепшу клисуру на Дунаву и да разгледају највећи музеј на отвореном у овом делу Србије 

– Трајанову таблу, камену скулптуру дечанског краља Децебала и румунски манастир 

Мраконије. 

Саветовање је финансијски помогла Скупштина Града Новог Сада – Градска управа за 

здравство и Градска управа за социјалну и дечију заштиту. 

Атмосфера током рада, интерактивност са предавачима, обим усвојених вештина, лепо 

дружење, као и изузетна предусретљивост домаћина хотела „Ђердап“, допринели су да 

реализација Саветовања буде на високом нивоу. 

 

Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, учествовао 

уакцији „Дар за Дар“ која је била организована 

24. децембра 2019. године, у Заводу за 

трансфузију крви Војводине. Циљ акције је био 

да се обезбеде довољне количине крви за 

предстојеће празнике а и да малишани чији 

родитељи дају крв, добију новогодишње 

пакетиће од нашег деда Мраза и да се кроз 

забаву упознају са активностима Црвеног крста 

Новог Сада. 
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Црвени крст Новог Сада је дана 27. децембра 

2019. године, организовао традиционални, 

радно-свечани састанак са организаторима 

акција добровољног давања крви из 

новосадских средњих школа, факултета, 

предузећа, установа и месних заједница. 

Састанку су присуствовали представници 

Завода за трансфузију крви Војводине: Прим. 

др Сања Богдановић- в.д. директора, Прим. др 

Душица Адемовић-Сазданић, начелница и 

Јелена Ћулић - стручни сарадник у области 

промоције, са којим наша организација 

остварује одличну сарадњу. Сумирани су 

резултати рада за 2019. годину и донет је 

Оперативни план акција добровољног давања 

крви за 2020. годину. Урученa су два 

признања: Драгану Ресановићу-председнику 

Ватерполо клуба Војводина и Милошу Ћуку 

истакнутом репрезентатицу Србије у 

ватерполу (признање преузео Марко Ћук - 

директор Ватерполо клуба Војводина) који су 

учествовали у летњој кампањи Црвеног крста 

Србије „Црвени крст – Црвени тепих“ . 

Такође, уручена је Плакета „Широко срце“ 

Факултету техничких наука а нашој 

колегиници Јованки Гурјанов уручили смо 

захвалницу за 10 пута дату крв.  
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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 2019. године - Црвени крст 

Новог Сада je обележио Национални 

дан без дуванског дима, под слоганом 

„Заштитимо се од дувана“. Национални 

дан без дуванског дима има за циљ да 

истакне важност превенције и борбе 

против пушења и истакне значај 

упражњавања здравих стилова живота. 

Волонтери Црвеног крста Новог Сада 

су, у Дунавском парку у периоду од 11 

до 13 часова, заинтересованe суграђанe 

информисали eфектима употребе 

дувана, као и излагања дуванском диму 

и на тај начин јавности скренули 

пажњу на штетност дувана по здравље. 

 
 

Поводом Националног дана без дуванског 

дима одржана је радионица – предавање 

на тему штетног утицаја дуванског дима 

на здравље људи, за волонтере Црвеног 

крста Новог Сада. Предавање је одржано у 

оквиру редовног састанка ОТЈ „Јован 

Јовановић Змај“ у Клубу младих. 

Предавању је просуствовало око 40 

младих волонера.  
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15. фебруар 2019. године - Волонтери 

Црвеног крста Новог Сада су учествовали 

у обележавању Светског дана деце 

оболеле од рака. Црвени крст Новог Сада 

се на тај начин придружио кругу 

пријатеља малишана и младих оболелих 

од рака и пружио подршку кампањи “И ја 

се борим“. Тачно у 13:00 часова, на Тргу 

слободе, ка небу су пуштени балони 

подршке са поруком „Сети се! Сваки 

дан!“ за све малишане који се лече и у 

знак сећања на оне мале суперхероје који 

више нису са нама. Светски дан деце 

оболеле од рака је обележен истовремено 

у 40 градова и општина у Србији.  

 

14. март 2019. 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 Реља Кугли из ОШ 

„Коста Трифковић“, а у категорији 

омладине прво место је заузео ученик Медицинске школе „7. април“, Стефан Михајловић. 

Такмичари у обе категорије стекли су право учешћа на Покрајинској смотри знања, коју је 

Црвени крст Војводине организовао у СПЦ "Војводина", 10. априла 2019. године. 

 

25. март 2019. године - Црвени крст 

Новог Сада је обележио Светски дан 

борбе против туберкулозе, под слоганом: 

„Време је“, у просторији Народне кухиње, 

Футошка 14 и Клубу пензионера „Олга 

Петров”,Футошка 67. Обележавању се 

придружио Институт за плућне болести 

Војводине, др Невена Савић и Дом 

здравља Нови Сад кога је представљала 

Кристина Недељковић, начелница Службе 

патронаже. 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. 
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25 – 31. март 2019. године - Традиционално, тридесету годину заредом, Црвени крст Новог 

Сада је организовао здравствено-превентивну 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“ и Медицинском школом „7. април“, а под покровитељством Градске управе за 

здравство Града Новог Сада. Овогодишњи мото Недеље здравих зуба је: „СТОМАТОЛОГ И 

ЈА – ДВА ДРУГАРА НАЈБОЉА“ 

    
 

8. април 2019. 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 

„Примарна здравствена заштита – основ универзалне покривености здравственом 

заштитом“ овогодишњи је мото Светске здравствене организације поводом 7. априла 

Светског дана здравља.  

Црвени крст Новог Сада заједно са Заводом за здравствену заштиту студената, 

обележио је овај дан 8. априла, у Студентском граду низом активности. Ово је била прилика 

да се подсетимо на значај здравих стилова живота, а манифестација је имала за циљ да пружи 

информације о здрављу и потребним животним вештинама да би појединци на одговарајући 

начин водили рачуна о свом здрављу и здрављу својих породица. Волонтери Црвеног крста 

Новог Сада су студентима и младима, али и широј популацији поделили пропагандни 

материјал програма здравствене делатности Црвеног крста. Посетиоци ове манифестације су 

имали прилику у периоду од 11,00 до 13,00 часова да се подсете и практично провежбају 

кардио-пулмоналну реанимацију и упознају са радом АЕД апарата. 

"Базар здравља" одржан је у понедељак, 8. априла у парку код Медицинске школе „7. 

Април“, у Војводе Книћанина 1. Овај догађај је био део активности којима је обележен 

Светски дан здравља у организацији Медицинске школе "7. април" и удружења "Ритам 

здравља", а у оквиру програма "Нови Сад омладинска престоница Европе 2019". 

На Базару здравља, сви грађани могли су бесплатно да се тестирају и измере 

различите здравствене параметре као што су: крвни притисак, проценат масти, индекс 

телесне масе, шећер у крви и слично. Поред тестирања и мерења, посетиоци су могли да 

попричају са стручњацима из области медицине, спортских наука и других комплементарних 

области.  

Ученици Медицинске школе су имали прилику да, од 11 часова, слушају предавања 

на тему "Здрави стилови живота" које је одржала потпредседница Црвеног крста Новог Сада 
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доц. др мед. Оља Нићифоровић-Шурковић, начелница Института за јавно здравље 

Војводине. На „Базару здравља“  

Црвени крст Новог Сада се представио суграђанима на штанду где су суграђани 

имали прилику да се информишу о значају здравих стилова живота и превенције фактора 

ризика за настанак најчешћих поремећаја здравља, кроз цео животни циклус и  практично 

провежбају кардио-пулмоналну реанимацију и упознају са радом АЕД апарата. 

На обе манифестације обележавања Светског дана здравља, едуковани волонтери 

Црвеног крста Новог Сада из Програма Промоције хуманих вредности „Весела болница“ су 

презентовали рад и значај овог програма за децу која се налазе на болничком лечењу.  

 

   
 

 

21. мај 2019. године - Црвени крст Новог 

Сада је у оквиру програма "Школе здравља" 

организовао квиз такмичење „Шта знаш о 

Црвеном крсту“. Такмичење је одржано у ОШ 

„Никола Тесла“ и ОШ „Koста Трифковић“. 

Учествовало је пет основних школа (свака са 

три такмичара).  

Три првопласиране школе (ОШ «Никола 

Тесла», ОШ «Иван Гундулић» и ОШ «Милош 

Црњански») стекле су право учешћа на 

завршном Квиз такмичењу.  

 

 

 

30. мај 2019. године - Финале квиз такмичења „Здравље је највеће богатство“ одржано је у 

Позоришту младих. Пласман екипа на финалном такмичењу је следећи:  

I место – ОШ „Милош Црњански”, са освојених 350 бодова, такмичари: Миловић Данило, 

Манојловић Милица, Торбица Анастасија, учитељица Сузана Мишковић. 

II место – ОШ „ Иван Гундулић”, са освојених 339 бодова, такмичари: Владислава Добрић, 

Мелита Шогоров-Вучковић, Петар Рагаји, учитељица Драгана Видић. 

III место – ОШ “Никола Тесла”, са освојених 307 бодова, такмичари: Јана Ристић, Ивана 

Станковић, Нора Пулсак, учитељица Наташа Јанић. 

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

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

Санда Кончар, Виолета Поповић. У паузама квиза, мађионичар Воларе је, уз асистенцију 

деце, изводио мађионичарске трикове.  
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Црвени крст Новог Сада потрудио се да обезбеди награде за све учеснике Квиза, а награде је 

уручила подпредседница Црвеног крста Новог Сада доц. др Оља Нићифоровић Шурковић. 

 

    
 

31. мај 2019. године - Црвени крст Новог Сада је на 

препоруку Црвеног крста Србије, под слоганом "Не 

дозволите да због дувана изгубите дах" обележио 

31. мај - Светски дан без дуванског дима 

едукативним скупом за 80 ученика гимназије "Лаза 

Костића" из Новог Сада. Поред разговора о 

штетности дувана и дуванских производа, са 

слушаоцима је разговарано и о раду Саветовалишта 

за одвикавање од пушења при Дому здравља Нови 

Сад.  Након завршеног скупа и предавања доц. др 

Снежане Укропина, волонтери Црвеног крста Новог 

Сада дистрибуирали су промотивни материјал и 

информисали суграђане о штетности дуванском 

дима. 

 

 

 

 

 

 

26. јун 2019. године - Црвени крст Новог Сада је, 

обележио Међународни дан борбе против 

злоупотребе дроге и кријумчарења дроге. 

Волонтери Црвеног крста Новог Сада делили су 

грађанима промотивне материjале којима су наши 

суграђани информисани о негативним последицама 

злоупотребе дроге. Циљ ове активности је подизање 

нивоа свести о значају проблема које злоупотребе 

дроге представљају за друштво и покретање свих, 

како појединца и породице, тако и најшире 

заједнице, да се укључе у превенцију. 
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29. септембар 2019. године - Црвени крст Новог Сада реализовао је обележавање Светског 

дана срца, 29. септембра, у Дунавском парку. Ове године Светски дан срца се обележава под 

слоганом „Буди херој свога срца“ са жељом да се створи глобална заједница Хероја наших 

срца. Волонтери Црвеног крста Новог Сада делили су промотивни материјал и презентовали 

поступак КПР и употребу АЕД уређаја, а заинтересовани суграђани су могли и самостално 

да пробају поступак реанимације.  

У оквиру обележавања Светског дана срца, у одмаралишту Црвеног крста Бачке Паланке-

Багремара одржано је предавање др Жарковића и радионица „Срцем срце“  за полазнике 

кампа, ученике новосадских основних школа који се налазе на превентивном опоравку.   

 

    
 

 

 

15 - 17. новембар 2019. године - Црвени крст Новог Сада је 

на позив Црвеног крста Војводине учествовао у тродневној 

вршњачкој едукацији волонтера на тему "Очување 

репродуктивног здравља младих". Обука је реализована у 

Дому Црвеног крста на Вршачком брегу. Полазници обуке 

су се упознали са едукативно промотивним материјалом из 

области Полно преносивих инфекција и Контрацепције, 

који ће моћи да користе у приликом држања 

предавања/радионица по школама, као и приликом 

организовања манифестација поводом предстојећег 

Светског дана борбе против ХИВ/АИДСа. На овој обуци 

нашу организацију представљала је Ана Пајкић, 

дугогодишњи волонтер.  

 
 

1. децембар 2019. године - Црвени крст Новог Сада је 

на препоруку Црвеног крста Србије обележио 1. 

децембар – Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а. 

Овај дан, обележава се 31. пут у свету под слоганом 

"Друштво доприноси напретку". Волонтери Црвеног 

крста Новог Сада су у Дунавском парку суграђанима 

делили промотивни материјал, презервативе и давали 

информације о начинима преношења ове болести, у 

циљу подизања свести јавности о овом важном 

друштвеном проблему, а сви заинтересовани суграђани 

су били у могућности да провере своје знање кроз тест 

«Шта знате о ХИВ-у и АИДС-у».  
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У сусрет обележавању 1. децембра, едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада 

реализовали су предавања за ученике Економске школе "Светозар Милетић", а у Клубу 

младих Црвеног крста Новог Сада, у оквиру редовних састанака одржано је предавање на 

тему превенције ХИВ /АИДС –а, за чланове Омладинске теренске јединице „Јован Јовановић 

Змај“. 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, а потом је уследила дискусија.  

Црвени крст Новог Сада је у оквиру обележавања Светског дана борбе против ХИВ/АИДСа 

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

дана 5. децембра 2019. године у Електро-техничкој школи „Михајло Пупин“. Трибину су 

реализовали волонтери Црвеног крста Новог Сада. Након презентације о појмовима Хив-а и 

Сиде, теоријама настанка, начинима заштите и могућностима тестирања, ученици су имали 

могућност да постављају питања едукаторима. Око 150 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 

• Превенција злоупотребе 

психоактивних супстанци у 

основним школама – стручни скуп 

• Тематски родитељски састанци о 

злоупотреби дрога 

• Тематски родитељски састанци о 

улози менталног здравља, 

породице, школе и других 

институција у превенцији насиља у 

основној школи 
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Октобар - децембар 2019. 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. 

Напредна обука у трајању од 12 наставних часова, је реализована у оквиру 5 група у два 

дана, а кроз процес обучавања прошло је 70 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. 

Октобар - децембар 2019.године - Црвени крст Новог Сада је, кроз реализацију Пројекта 

„Обука деце старијег основношколског узраста у пружању прве помоћи за 2019. годину “, у 

сарадњи са Градском управом за здравство, обучио старије основце. Пројекат је реализован у 

основним школама: „Јован Јовановић Змај“ - Сремска Каменица, „Марија Трандафил“ - 

Ветерник, „Жарко Зрењанин“, „Коста трифковић“ 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 2019. 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 41 активности за децу и са 

сценаријима за 6 родитељских састанака. Када саберемо, у Пројекту је учествовало 40 

просветних радника, 763 деце и 670 родитеља.  
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Септембар - децембар 2019. године - Црвени крст 

Новог Сада је реализовао Пројекат „Тематски 

родитељски састанци о злоупотреби дрога 2019“. У 

оквиру Црвеног крста Новог 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 1.150 родитеља који 

присуствују предавањима.  

 

Септембар - децембар 2019. 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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4. децембар 2019. године - Црвени крст Новог Сада, Градска управа за здравство и Комисија 

за борбу против дрога Града Новог Сада, организовали су Стручни скуп под називом 

„Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама Града Новог Сада“. 

Едукација је била намењена учитељима, наставницима и стручним сарадницима основних 

школа, са територије Града Новог Сада, а новим знањима је овладало 33 просветних радника 

из 19 новосадских основних школа. 

 

 

Стручни скуп је одржан у Великој сали Завода за здравствену заштиту студената, а присутне 

su поздравилe, Славица Петровић, директор Завода за здравствену заштиту студената и доц 

др сц мед. Снежана Укропина, у име Комисија за борбу против дрога града Новог Сада. 

Чланови Организационог одбора који су припремили и реализовали овај Стручни скуп били 

су: проф. др Александра Дицков, председница Комисије за борбу против дрога Града Новог 

Сада, мр сц. псих. Маја Вуцеља, доц др сц мед. Снежана Укропина и Дејан Вучковић, 

стручни сарадник Црвеног крста Новог Сада. Реализатори стручног скупа били су стручњаци 

који се, на директан или индиректан начин, баве проблемима наркоманије и злупотребом 

других психоактивних супстанци: Доц. др Душан Чанковић, Институт за јавно здравље 

Војводине, Дарко Лазаревић, Јазас Нови Сад, Златица Јовић, саветница у Школској управи 

Нови Сад, мр Маја Петаков Вуцеља, психолог у ОШ“ Жарко Зрењанин“ и др Тамара 

Бугарски, Клиника за психијатрију КЦВ. За ову едукацију урађена су уверења и стручна 

публикација „Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама Града 

Новог Сада“ намењена запосленима у образовању деце узраста од 7 до 14 година у Новом 

Саду, а настала је као резултат сарадње Црвеног крста Новог Сада, Градске управе за 

здравство и Комисије за борбу против дрога Града Новог Сада. Црвени крст Новог Сада 

изражава захвалност волонтерима Црвеног крста Новог Сада и Заводу за здравствену 

заштиту студената који су помогли успешну реализацију Стручног скупа. 
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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) 

 

14. април 2019. године - Градско такмичење 

у пружању прве помоћи одржано је у СОС 

Дечијем селу „Др Милорад Павловић“, у 

Сремској Каменици. У категорији омладине 

учествовало је седам екипа, а победник је 

била екипа „Ђурђевак“ сачињена од ученика 

Медицинске школе „7. Април“,  Медицинске 

школе „Хипократ“, Филозофског факултета, 

Факултета техничних наука и Природно-

математичког факултета. У категорији 

подмлатка учествовале су четири екипе, а 

победник је била екипа „Весели патуљци“, 

коју су чинили ученици основних школа: 

„Ђура Даничић“, „Петефи Шандор“ и „Светозар Марковић Тоза“. 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 одржано 

прве недеље јуна у Сремској Митровици.  
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8. мај 2019. године - Црвени крст Новог Сада 

је организовао Градско такмичење у 

реалистичком приказу повреда, обољења и 

стања, у просторијама Клуба младих. На 

такмичењу је учествовало 3 шминкера, 5 

симуланта за повреде и 4 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 Сремској Митровици. 
 

12. мај 2019. године - Црвени крст Новог Сада 

учествовао је, на градском такмичењу екипа у 

пружању прве помоћи које је одржано у 

Планковој башти, градском парку у Зрењанину, 

а чији је организатор био Црвени крст 

Зрењанина. Екипе омладине и подмлатка  

Црвеног крста Новог Сада у пратњи стручног 

тима,  ревијално  су учествовале на овом 

такмичењу. Домаћинима се захваљујемо на 

добро организованом такмичењу, 

гостопримству, а победницима честитамо на 

успеху.  
 

17. мај 2019. године - Црвени крст Новог Сада 

је на позив Медицинског факултета у Новом 

Саду, а поводом обележавања 59 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.  

 

26. мај 2019. године - Црвени крст Новог Сада 

је у сарадњи са Црвеним крстом Зрењанин 

организовао заједничке припреме за екипе које 

су учествовале на Покрајинском такмичењу у 

пружању прве помоћи. Припреме су 

реализоване у Дунавском парку. Екипе су 

имале прилику да на припремљеним 

симулацијама незгода увежбавају практичан 

рад збрињавања повређених, као и да унапреде 

тимски рад. У реализацији припрема 

учествовало је 27 волонтера.  
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1. јун 2019. године – Пoкрajинскo 

тaкмичeње у ПП и РППОС одржано је у 

Сремској Митровици. 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 3. место у 

конкуренцији 16 екипа, екипа подмлатка 7. 

место у конкуренцији 22 екипе, екипа РППОС заузела је 1. место у конкуренцији 9 екипа. 

Успешну организацију такмичења помогли су чланови Црвеног крста Новог Сада: 

Организацију такмичења помогли су чланови Црвеног крста Новог Сада: 2 члана 

организационог одбора, 1 супервизор такмичења, 6 судија, 5 маркираната, 2 шминкера на 

полигонима, 2 члана логистике. Екипе омладине и РППОСа Црвеног крста Новог Сада су се 

пласирале на Државно такмичење, које је одржано у септембру 2019. године у Београду. 

 
 

7 - 11. септембар 2019. године - Црвени крст 

Новог Сада организовао је припреме екипе 

омладине и екипе релаистичког приказа 

повреда, стања и обољења за Државно 

такмичење у пружању прве помоћи, у 

Одмаралишту Црвеног крста Сомбор у Бачком 

Моноштору. У реализацији је учествовало 15 

волонтера Црвеног крста Новог Сада и 8 

волонтера Црвеног крста Зрењанин. Припреме 

су конципиране на бази такмичарских 

полигона и радионица, а такмичари су имају 

прилику да осим улоге такмичара преузму и 

улогу судије на полигону. Екипе су на 

припремљеним симулацијама незгода увежбавали практичан рад збрињавања повређених, 

али и унапредили тимски рад.  



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2019.годину 

39 

21. септембар 2019. године - Државно 

такмичење у пружању прве помоћи и 

реалистичком приказивању повреда, обољења 

и стања одржано је на више локација у оквиру 

Ташмајданског парка, у Београду. Свечано 

отварање такмичења и церемонија проглашења 

победника одржана је на стадиону Ташмајдан. 

На Државном такмичењу екипа Црвеног крста 

Србије своје умеће познавања прве помоћи 

показало је 15 екипа Омладине и 15 екипа 

Подмлатка Црвеног крста из 24 средина из целе 

Србије, као и 12 екипа Реалистичког приказа 

повреда, стања и обољења, које су се пласирале 

на Државно такмичење након победа на 

општинским, градским, покрајинским и 

међурегионалним такмичењима. Тема 

такмичења била је “Безбедност деце у 

саобраћају”. Црвени крст Новог Сада - Градску 

организацију на овом такмичењу представљали 

су: екипа омладине Маша Мастиловић, 

Наталија Свилар, Софија Глигорић, Сергеј 

Цицвара, Оливер Прец, Милош Гајин и 

Александра Милић – инструктор и  екипа 

реалистичког приказивања повреда, обољења и 

стања: Мона Раденковић, Љиљана Велковски, 

Марко Живић и Ана Пајкић – инструктор. Екипа омладине у пружању прве помоћи заузела 

је пето место у конкуренцији 15 екипa (1. место Стари град, 2. место Ужице, 3. место 

Палилула, а учествоали су Суботица, Сремска Митровица, Панчево, Вождовац, Крагујевац, 

Краљево, Врање, Ниш, Прокупље, Лепосавић, Грачаница). У конкуренцији реалистичког 

приказивања повреда, обољења и стања екипа Црвеног крста Новог Сада заузела је шесто 

место у конкуренцији 12 екипa (1. место Савски венац, 2. место Рума, 3. место Ужице, а 

учествовали су Ковин, Вождовац, Палилула, Ниш, Пожаревац, Прокупље, Краљево, Ваљево).  

 

10. март 2019. године - Црвени крст Новог 

Сада је организовао Основну обуку у 

реалистичком приказу повреда, обољења и 

стања у просторијама Клуба младих Црвеног 

крста Новог Сада. Обуку је успешно завршило 

15 волонтера. Реализатор обуке била је 

инструктор Тања Дрмић а у реализацији је 

имала помоћ од вршњачке едукаторке из ове 

области, Ане Пајкић. 

 

23. март 2019. године - Црвени крст Новог 

Сада је, организовао припреме за екипе које ће 

учествовати на Градском такмичењу у пружању 

прве помоћи у Медицинској школи „7. април“. 

Комисија за прву помоћ Црвеног крста Новог 

Сада је осмислила полигоне и организовала 

припреме. Градско такмичење у пружању прве 

помоћи биће одржано 14. априла 2019. године у 

СОС Дечијем селу. 
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30. април 2019. године - Новосадски Радио 

Сигнал је направио репортажу о ученицима 

Медицинске школе „7. април“, дугогодишњим 

волонтерима Црвеног крста Новог Сада: 

Наталији Грујић, Милици Ињац, Милани 

Жижа и Тијани Топаловић. Наведене ученице 

су 25. априла пружиле прву помоћ 

повређенима у саобраћајној незгоди, која се 

догодила недалеко од места где се екипа 

припремала за такмичење. Ученице су се тог 

дана, припремале за такмичење у пружању 

прве помоћи у дворишту Медицинске школе 

„7. април“ под надзором наставника др Ане 

Хархаји и предавача прве помоћи Црвеног крста Новог Сада др Стефана Видосављевића, 

који су такође учествовали у збрињавању повређених. 

 

17. мај 2019. године - Црвени крст Новог Сада је на позив Природно-математичког 

факултета Универзитета у Новом Саду, учествовао на манифестацији Ноћ биологије, која се 

реализује девети пут. Манифестација се реализовала у просторијама Департмана за 

биологију и екологију. Едуковани волонтери кроз две показне вежбе указали су на значај 

познавања прве помоћи. Сви заинтересовани посетиоци имају прилику да практично 

увежбају поступак кардиопулмоналне реанимације и превијање отворених повреда, као и да 

се информишу о активностима у области прве помоћи на промотивном пункту. 

 

    
 

24 - 25. маја 2019. године - Црвени крст Новог 

Сада је на позив Мото-клуба „НС рајдерс” 

учествовао на традиоциналном 26. сусрету 

бајкера – Мото-фесту. Манифестација је 

одржана на отвореним базенима Спортског 

центра „Сајмиште”. Волонтери Црвеног крста 

Новог Сада, обучени у пружању прве помоћи, 

организовали су вежбу у пружању прве помоћи 

на централном платоу СЦ „Сајмиште” где су 

бајкери имали прилику да науче скидање 

кациге са повређеног и основне мере 

оживљавања. Мото-фест је био отворен за 

јавност а учесници и посетиоци ове 
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манифестације су имали прилику да практично науче и освеже свoја знања из прве помоћи. 

На манифестацији је учествовало неколико стотина мотораша из различитих крајева наше 

државе и региона.  

 

18. јун 2019. године - Црвени крст Новог Сада 

реализовао је радионице кардио-пулмоналне 

реанимације, постављање повређеног у бочни 

положај и заустављање крварења за ученике II 

разреда ТШ "Павле Савић" . Ученици ТШ 

"Павле Савић" имају у редовној настави 

предмет Прва помоћ, а волонтери Црвеног 

крста Новог Сада реализују практичну блок 

наставу већ пет година.  

 

 

14. и 19. новембар 2019. године - Црвени 

крст Новог Сада, je на основу исказане 

потребе за обучавањем запослених у 

основним школама у пружању прве помоћи, у 

сарадњи са Активом директора новосадских 

основних школа организовао основну обуку 

без надокнаде. Обука је реализована у 

основној школи "Васа Стајић". Основну обуку 

у пужању прве помоћи успешно је завршило 

76 запослених из 36 основних школа са територије града Новог Сада. 
 

4. октобар 2019. године - Пуковник др 

Братољуб Бркљача, председник Црвеног крста 

Новог Сада у амфитеатру Медицинског 

факултета у Новом Саду, поздравио је 

учеснике REGIONAL FIRST AID ANNUAL 

MEETING 2019.године, који се одржава у 

периоду од 4. до 6. октобра 2019. године.  

Медицински факултет у Новом Саду и Црвени 

крст Новог Сада, потписали су Споразум о 

програмској сарадњи, 18. маја 2017. године, на Медицинском факултету, поводом 

обележавања 57 година постојања ове академске институције. 

 

18. новембар 2019. године - Волонтери 

Омладинске теренске јединице  Црвеног крста 

Новог Сада су у оквиру реализације радионица 

у основној школи “Васа Стајић“ обележили 

Дан сећања на жртве саобраћајних незгода. 

Овај датум је установила Генерална скупштина 

УН 2005. године, препознавши значај 

угрожености људи у саобраћајним незгодама. 

Обележавање Светског дана сећања на жртве 

саобраћајних незгода пружа прилику да се 

скрене пажња јавности на саобраћајне незгоде, 

њихове последице и трошкове, као и мере које 

се могу предузети да се оне спрече. Ученици су 

упознати са основама прве помоћи, како обезбедити место након саобраћајне незгоде и 
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главним узорчницима настанка саобраћајних удеса - неконтролисана брзина, вожња под 

дејством алкохола, а невезивање појаса повећава број страдалих и повређених.  
 

04. новембар - 17. децембар 2019. године - 

Црвени крст Новог Сада у сарадњи са 

Медицинском школом „7. април“  реализовао 

је обуку у пружању прве помоћи за волонтере 

Црвеног крста. Обука у трајању од 20 часова је 

реализована у просторијама Медицинске 

школе „7. април“ и Црвеног крста Новог Сада. 

Чланови Комисије за прву помоћ и 

реалистички приказ повреда, оболења и стања 

су реализовали предавања, а предавачи и 

искуснији волонтери из програма прве помоћи 

су несебично помогли реализацију. Обуку је 

успешно завршило 19 волонтера.  

 

Прва помоћ на спортским, културним и осталим масовним манифестацијама 

 

24. март 2019. године - Црвени крст Новог Сада је, на позив Скупштине Града Новог Сада, 

као члан Организационог одбора, традиционално, учествовао у реализацији 26. Новосадског 

полумаратона. На овој манифестацији која постоји више од четврт века, учествовало је више 

од 1200 такмичара из 22 земље. Наша организација је обезбедила едуковане волонтере у 

пружању прве помоћи, возила, ћебад, носила и неопходан материјал за евентуално 

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

располагању такмичарима у периоду од 10,00 до 14,00 часова. Укупно је дежурало 50 

волонтера на четири пункта. На овој манифестацији промовисане су и активности из 

програма Промоција хуманих вредности где су најмлађи суграђани имали прилику да се 

друже са маскотама. Такође, на промотивном пункту Црвеног крста Новог Сада, 

заинтересовани суграђани су могли да се упознају са програмом Борба против трговине 

људима и другим активностима из области здравствене делатности. 
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4 - 5. мај 2019. године - Црвени крст Новог Сада 

је на позив Скупштине Града Новог Сада, као 

члан Организационог одбора, традиционално, 

учествовао у реализацији 42. Планинарског 

маратона, на Фрушкој Гори. Пружање прве 

помоћи вршило је 52 волонтера Црвеног крста 

Новог Сада од суботе 4. маја (од 7 часова) до 

недеље 5. маја (до 20 часова), на четири пункта: 

Поповица, Краљеве столице, Бранковац и 

Андревље, са неопходним материјалом, који је 

обезбедио Црвени крст Новог Сада. 

 

15. мај 2019. године - Црвени крст Новог Сада је на позив 

орагнизатора, Града Новог Сада и Спортских игри младих 

Србије, пружао прву помоћ такмичарима Спортских игара 

младих. Највећа манифестација аматерског спорта у Европи 

свечано је отворена у Великој дворани СПЦ „Војводина“ уз 

паљење пламена пријатељства. По завршетку програма, 

уследили су завршни финални турнири за Нови Сад у осам 

спортова: мали фудбал, одбојка, баскет 3x3, рукомет, 

атлетика, стони тенис, шах, између две ватре и тенис. 

Такмичења су одржана на следећим локацијама: СПЦ 

„Војводина“ – стонотенисерска сала, СПЦ „Војводина“ – 

велика сала, стадион „Карађорђе“, СЦ „Ђачко игралиште“, 

ФК „Проф. Болесников“, ОШ „Ђорђе Натошевић“, ОШ 

„Јован Поповић“ и ОШ „Јожеф Атила“. На овој спортској 

манифестацији било је ангажовано 20 едукованих младих 

волонтера у пружању прве помоћи са неопходним санитетским материјалом.  

 

 

18. мај 2019. године - Црвени крст Новог Сада је на позив 

невладине организације „Carpe Noctem“ учествовао на еко 

фестивалу, који је одржан на Поповици, Фрушка гора. Наши 

едуковани волонтери су пружали прву помоћ учесницима 

фестивала (око 300 учесника) . 

 

 

 

 

 

 

24-25. мај 2019. године - Црвени крст Новог Сада је на позив 

спортско кошаркашког удружења „Лиман 3x3“ а на основу 

споразума о сарадњи са „ОПЕНС 2019“ обезбеђивао у првој 

помоћи међународни турнир у баскету 3x3 „NOVI SAD ULTRA 

CHALLENGER 2019“ који је организован на Тргу слободе. 

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада, били су 

распоређени на два радна пункта у периоду од 10,00 до 23,00 часа, 

а осим лакших повреда скочног зглоба није било потребе за 

озбиљнијим интервенцијама.  
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Јун – септембар 2019. године - Црвени крст 

Новог Сада је и ове године организовао 

дежурства прве помоћи у „AquaPark 

PETROLAND“. 07. јун био је први радни дан 

аквапарка, а сезона према најави организатора 

ће трајати до краја септембра. Током трајања 

сезоне свакога дана по један едуковани 

волонтер Црвеног крста Новог Сада ће 

дежурати у амбуланти.  

 

 

22. јуна 2019. године - Црвени крст Новог 

Сада је на позив Атлетско рекреативног клуба 

“Фрушка гора” – Нови Сад, пружао прву помоћ 

учесницима 10. Ноћног маратона у Новом 

Саду. Едуковани волонтери наше 

ораганизације, чланови екипа за пружање прве 

помоћи, обезбеђивали су учеснике ове 

спортске манифестације на Сунчаном кеју бб, 

(код фудбалског игралишта ФК Индекс) а 

такмичари су трчали седам кругова кејом, 

поред Дунава. 

 

4 – 7. јул 2019. 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. 

 

    
  

15 - 18. август 2019. године - Црвени крст 

Новог Сада је на позив Ватерполо клуба 

Војводина из Новог Сада пружао прву помоћ 

на турниру „Summer Cup 2019.“ Такмичење за 

јуниоре се одржало у Новом Саду, на 

затвореном базену „Слана бара“ на Клиси. 

Домаћин турнира је био ВК „Војводина“, а 

такмичењу су присуствовали и ВК „Дунав“, 

ВК „Шабац, ВК „Helipolis“ из Египта, ВК 

„Oradea“ и ВК „Steaua“ из Румуније и ВК 
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„Навскаја Волна“ из Русије. Едуковани волонтери, чланови екипа прве помоћи су били на 

располагању такмичарима током сва четири дана турнира, а током рада није било потребе за 

озбиљнијим интервенцијама.  

 

30. август – 1. септембар 2019. године - Волонтери 

Црвеног крста Новог Сада обучени у пружању прве 

помоћи, су били део тима који је заједно са волонтерима 

Црвеног крста Црне Горе, вршио санитетско обезбеђење 

„Sea dance“ фестивала. Шесто издање “Sea dance“ 

фестивала одржано је у тиркизној ували, на плажи 

Буљарица у Будви. Захваљујемо се Црвеном крсту Црне 

Горе који је нашој екипи био одличан домаћин.  

 

 

 

 

7. септембар 2019. године - Црвени крста 

Новог Сада je традиционално, на позив 

Планинарског друштва „Вилина водица“ из 

Буковца пружао прву помоћ учесницима 17. 

Буковачког маратона. Маратон је одржан на 

Фрушкој гори, међународнo познату 

манифестацију младости и спорта, посетило је 

око 1500 учесника, којима је на располагању 

била наша екипа, од три едукована волонтера  

за пружање прве помоћи, која је све време 

дежурала на пункту (од 9,00 до 18,00 часова). 

 

8. септембар 2019. године -  Црвени крст 

Новог Сада је, на позив триатлон клуба 

„DYNAMIC“ Нови Сад, учествовао у пружању 

прве помоћи на 24. Новосадском триатлону, 

на градском купалишту Штранд. На 

такмичењу ранга Отвореног Првенства 

Војводине и Купа Србије учествовало је преко 

200 такмичара. 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. Свим учесницима трке на располагању је била 

наша екипа, од четири едукована волонтера, која је све време такмичења дежурала на 

пунктовима зона измене (од 9,00 до 14,00 часова). 

 

14. септембар 2019. године - Црвени крст Новог Сада је обележио  Светски дан прве 

помоћи, у Дунавском парку. Овогодишњи мото обележавања је "Свако има право на прву 

помоћ" а циљ ове акције био је да се скрене пажња на значај познавања прве помоћи за 

појединца и за друштвену заједницу. Обучени волонтери у пружању прве помоћи су 

пролазницима скретали пажњу на важност овог датума а заинтересовани су имали могућност 

да практично провежбају основне технике прве помоћи.  Екипа омладине и екипа 
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реалистичког приказа повреда, стања и оболења, којe се припремају за Државно такмичење, 

показале су и практичан рад на полигону.  

     

19. октобар 2019. године - Институт за јавно здравље 

Војводине, Пењачки Клуб Адреналин, НП Фрушка Гора, 

"Lions club" и Црвени крст Новог Сада уз подршку 

Градске управе за здравство Града Новог Сада, 

реализовали су активност "Шетња за све генерације" у 

склопу 4. Фестивала менталног здравља. Лагана шетња по 

Фрушкој гори, око 5 km, имала је хуманитарни карактер 

на којој су се прикупљала средства за помоћ удружењу 

"Живети усправно". Волонтери Црвеног крста Новог Сада 

учествовали су на наведеној активности пружањем прве 

помоћи. 

 

 

13. октобар 2019. 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. 
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7. децембар 2019. године - На позив 

организаторa, Удружења "Осмех на дар" млади 

волонтери Црвеног крста Новог Сада су 

учествовали на 4. Фестивалу лампиона 

одржаном на Кеју жртава рације. 

Манифестацију је отворио Трифко Ијачић, 

председник Теренске јединице Црвеног крста 

Новог Сада а манифестација је имала 

хуманитарни карактер (прикупљана су 

средства за болнице и новогодишње пакетиће). 

Након свечаног отварања уследило је пуштање 

лампиона а на догађају волонтери Црвеног 

крста били су задужени за евентуално 

указивање прве помоћи. 

 

6. децембар 2019 - 19. јануар 2020. 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 2019. 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 626 радника предузећа, 

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

обуку, у трајању од 12 часова, је успешно завршио 211 радник. 

 

 

Обука специјализованих јединица цивилне заштите у пружању прве помоћи 

 

Дана 25.11.2019. године, 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. Обука се реализује на основу Уговора Црвеног крста Србије са 

МУП-ом Републике Србије и повереног јавног овлашћења. Укупно је обучено 26 припадника 

цивилне заштите. 
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СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
(Правни основ: Црвени крст Новог Сада је ангажован на реализацији јавних овлашћења која 

су од стране државе поверена Црвеном крсту, Законом о Црвеном крсту Србије (члан 6. и 7. 

Закона), програма Црвеног крста (члан 9. Закона), редовних активности и акција усмерених 

ка различитим циљним групама становништва у Србији, посебно најугроженијим, као и 

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

 

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 
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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. 

 

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 8 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 2019. 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, и  1.504 комада рибе у конзерви; 

- „Rotary Club“, који je донирао 3.000 kg јабука; 

- Компанија „Агроунија“ д.о.о која je донирла 260 kg јабука; 

- Компанија „Univerexport“д.о.о., која је донирала 2.592 комада чоко бисквит 35g  кекса; 

- Удружење „Футошки купус“ који je донирао 1.000 kg свежег купуса; 

- Бутик чварака Нови Сад који je донирао 180 kg свињске масти;  

 

 

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 2019. године, Пројектом је било укључено 25 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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04. јануар 2019. године – Уочи Бадњег дана и  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 пензионера „Олга 

Петров”, Футошка 67 (264 корисника). 

Црвени крст Новог Сада је свим корисницима програма 

Народне кухиње, пожелео срећне предстојеће божићне 

празнике.  

 

 

 

 

 

15. април 2019. године – Црвени крст Новог Сада је 

захваљујући донацији компаније „Univerexport“ поделио 

корисницима програма Народне кухиње чоколадe „Чоко 

бисквит 35 g“ произвођача „Swisslion“ – Таково. Подела 

чоколаде је реализована на пунктовима за поделу куваних 

оброка у Футошкој 14 и у Клубу пензионера „Олга Петров”, 

Футошка 67. 

 

25. април 2019. године – Поводом предстојећих ускршњих 

празника Црвени крст Новог Сада је дана, за 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 предстојеће 

ускршње празнике.  

 

 

10. мај 2019. године – У оквиру обележавањa 

„Недеље Црвеног крста”, а  под темом 

„Љубав”, Црвени крст Новог Сада је деци 

корисника програма Народне кухиње поделио  

школске и хигијенске сетове из донације 

Међународне православне добротворне 

организације (IOCC).  Истог дана, волонтери 

Црвеног крста Новог Сада су деци корисника 

програма Народне кухиње поделили играчке, 

које су током године донирали грађани Новог 

Сада. Подела играчака, школских и 

хигијенских сетова је реализована на 

пунктовима за поделу куваних оброка у 

Футошкој 14 и Клубу пензионера „Олга 

Петров”, Футошка 67. 
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15. мај 2019. године – У оквиру Недеље 

Црвеног крста, а поводом обележавања 

Међународног дана породице, Црвени крст 

Новог Сада је у сарадњи са Лео Клубовима 

Србије (Лео Клуб Милева Марић Ајнштајн, 

Лео Клуб Неопланта и Лео Клуб Београд) 

поделио прехрамбене пакете свим 

корисницима пројекта „Кухиња на точковима”. 

Црвени крст Новог Сада се захваљује Лео 

Клубовима на донацији прехрамбених пакета!  

 

 

17 – 21. Јун 2019. године – У објекту Народне 

кухиње Црвеног крста Новог Сада, у 

Футошкој улици бр. 14 урађени су молерско 

фарбарски радови, санирање влаге и спољна 

фасада. На наведеној локацији се сваког 

радног дана дистрибуира 336 куваних оброка, 

а корисници програма Народне кухиње 

Црвеног крста Новог Сада имају могућност да 

конзумирају оброк у наведеном простору.  

 

 

11. октобар 2019. године – Црвени крст Новог Сада се и ове године, традиционално, 

укључио у Програм активности обележавања „Дечије недеље” у Новом Саду под слоганом 

„Да право свако-дете ужива лако”. Поводом обележавања „Дечије недеље” Црвени крст 

Новог Сада је 10. Октобра 2019. године Дечијем селу „Др Милорад Павловић” уручио 

мајице, школске и хигијенске сетове добијене из донације Међународне православне 

добротворне организације (IOCC), посредством Црвеног крста Србије.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 подељенe и свеске из донације Црвеног 

крста Србије.  
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16. и 17. Октобар 2019 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 2019. години је био “Делујмо 

заједно – зауставимо сиромаштво оснаживањем 

деце, породице и заједнице”. 

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 3.000 kg (5 kg по кориснику). Јабуке су  обезбеђене 

захваљујући донацији Ротари клуба.  

Подели јабука, у просторијама Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада, Футошка 14, 17. 

Октобра 2019. године присуствовали су Тихомир Николић, члан Градског већа за социјалну 

заштиту и бригу о породици и деци, и у име донатора председник Ротари клуба Новог Сада, 

господин Тибор Бодоло као и представници медија. 

 

17. октобар 2019 године – Поводом 

обележавања Светског дана борбе против 

сиромаштва, Црвени крст Новог Сада је истог 

дана, у сарадњи са Домом здравља „Нови Сад” 

– Службом патронаже, организовао у 

диспанзеру на Клиси, поделу гардеробе, 

играчака и хигијенских сетова за социјално 

угрожене породице. Хигијенске сетове је 

донирала Међународна православна 

добротворна организација (IOCC) посредством 

Црвеног крста Србије а гардероба и играчке су 

прикупљени током године од наших хуманих 

суграђана.  

 

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“.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. 
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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 2019. године Програмом је било обухваћено око 

230 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 50 едукованих 

волонтера - 36 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. 

 

24 - 25. мај 2019. године - Црвени крст Новог 

Сада узео је учешће на шестом Сајму за 

пензионере који је одржан на Новосадском 

сајму у организацији ''Doo Snar grouop'' и 

Новосадског сајма, под слоганом „За 

безбрижну старост“. Волонтери Црвеног крста 

Новог Сада из програма „Брига о старијима” и 

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.  
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15. јун 2019. 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 су у Дунавском парку делили 

пропагандни материјал, иформисали суграђане 

о облицима злостављања и јавности скренули 

пажњу на присутност овог проблема.  
     
1. октобар 2019. године - Међународни дан старијих особа се у свету 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 „Ка једнакости у старијем добу“. 

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

активности: 

• Млади волонтери Црвеног крста Новог Сада су 1. октобра 2019. године, у Дунавском 

парку, старијим суграђанима поделили руже и промотивни материјал 

 

 

         

• 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. Ове године посетили смо седиште Црвеног крста 

Србије, у Симиној 19, Спомен собу и Храм Светог Саве.  
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Новембар – децембар 2019. године - Црвени крст Новог Сада, у сарадњи са Градском 

управом за социјалну и дечију заштиту реализовао је седмодневни рехабилитациони 

опоравак за 420 пензионера у бањско-климатским лечилиштима Јунаковић-Апатин (230 

пензионера), Русанда-Меленци (94 пензионера) и Кањижа (96 пензионера) у периоду од 14. 

новембра до 20. децембра 2019. године.   

     
 

 

Термини боравка пензионера у у бањско-климатским лечилиштима:  

 
ГРУПА БАЊА ПЕРИОД БРОЈ КОРИСНИКА 

I.  Бања „Јунаковић“ 14.11.- 21.11.2019. 45 

II.  Бања „Русанда“ 28.11.- 05.12.2019. 46 

III.  Бања „Кањижа“ 04.12.- 11.12.2019. 47 

IV.  Бања „Јунаковић“ 05.12.-12.12.2019. 49 

V.  Бања „Русанда“ 05.12.-12.12.2019. 48 

VI.  Бања „Јунаковић“ 06.12.- 13.12.2019. 48 

VII.  Бања „Кањижа“ 11.12.- 18.12.2019. 49 

VIII.  Бања „Јунаковић“ 12.12.- 19.12.2019. 49 

IX.  Бања „Јунаковић“ 13.12.- 20.12.2019. 39 
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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 2019. 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,   

пружања услуга неге и помоћи у кући и информације везане за 

боравак у бањско климатским лечилиштима. 

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 

2019. године било је укупно 3.422 позива, а број тражених  информација је приказан у 

следећој табели: 

 
Ред. бр. Врсте информација Број позива 

1. Кућна нега 320 

2. Помоћ у кући 181 

3. Материјална помоћ 850 

4. Здравствена делатност 7 

5. Институционални смештај 9 

6. Психосоцијална подршка  48 

7. Правна помоћ 5 

8. Бање 1.982 

9. Разно 20 

УКУПНО 3.422 

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

Сада. 

 

Превентивни опоравак деце из социјално угрожених породица 

 

17 - 23. јун 2019. године - Црвени крст 

Новог Сада је у сарадњи са Црвеним 

крстом Војводине обезбедио 

седмодневни одмор за 25 деце у 

Одмаралишту Црвеног крста Вршац, на 

Вршачком брегу  са 75 вршњака из 

Зрењанина, Жабља, Титела, Бачке 

Паланке и Беочина. У одмаралишту су 

боравила деца из новосадских основних 

школа „Коста Трифковић“, „Ђорђе 

Натошевић“ , „Васа Стајић“ и „Петефи 

Шандор“ . 

Уз седмодневни боравак у одмаралишту, 

деци је био обезбеђен превоз до 

одмаралишта на Вршачком брегу, 

здравствена заштита и волонтери Црвеног крста (реализатори Летње школе) који су кроз 

интерактивни рад у мањим групама реализовали са децом радионице Промоције хуманих 
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вредности, Прве помоћи и реалистичког приказа повреда и оболења, музичке, плесне, 

ликовне, спортске и креативно – психолошке радионице у зависности од интересовања деце. 

У оквиру вечерњег програма организована су такмичења: Покажи шта знаш, избор за мис и 

мистера, најбоље фризуре, маскенбал, игре без граница и Квиз “Шта знаш о Црвеном крсту”.  

 

06 - 15. јул 2019. године - 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.  

 

    
 

У смени је боравило 92 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 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. 
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22 - 25. август 2019. године - Црвени крст  Новог Сада je и ове године наставио сарадњу 

започету пре пет година, пријемом и боравком деце из Општине Ранилуг. Општина Ранилуг 

је српска енклава у Косовском поморављу, која броји 6.000 становника и 46 деце 

основношколског узраста са четири васпитача и седам званичника из ове енклаве боравило је 

у Новом Саду. Захваљујући људима добре воље, организован је смештај у школи „др Милан 

Петровић“, исхрана и посета културним институцијама Града Новог Сада, а 24. августа децу 

је угостио Црвени крст Зрењанин.  

 

 
 

Дана 22. августа 2019. године, децу и представнике општине Ранилуг са Косова и Метохије у 

Свечаној сали Градске куће, примио је члан Градског већа за омладину и спорт Огњен 

Цвијетићанин. Том приликом Владица Аритоновић, председник 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, Културну 

станицу „Свилара“ и организована је шетња центром града у пратњи туристичког водича. 

Ручак за децу и госте је организован у ресторану „Лазин салаш“. 

 

    
 

Дана 23. августа 2019. године, гости су посетили музеј на Петроварадинској тврђави и имала 

су прилику да се упознају са основним техникама оживљавања, као и да се друже са 

едукованим волонтерима Црвеног крста Новог Сада. Након тога је организован пријем код 

Председника АП Војводине, Игора Мировића, где су деци уручене школске торбе и прибор 

за предстојећу школску годину. Присутне је у свечаном холу зграде АП Војводине поздравио 

председник АП Војводине, а пријему су присуствовали: Дејан Укропина, председник 

Црвеног крста Војводине, Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног крста Војводине, Драган 

Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада, Александра Танасијевић, секретар Црвеног крста 
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Зрењанин,  Драган Којић, директор Градске библиотеке у Новом Саду, Виолета 

Страхињевић, директор ШОСО „Милан Петровић" и Драган Љубинац, координатор 

активности. Ручак и дружење за децу и госте је организован у ресторану „Електровојводине“ 

на Иришком венцу на Фрушкој гори, а домаћин на ручку је био Милован Амиџић, директор 

ЈГСП Нови Сад. 

Дана 24. августа 2019. године децу је дочекао и угостио Црвени крст Зрењанин. Вечера је 

организована у ресторану Европа, домаћин на вечери био је Демо Бериша, председник 

Матице Албанаца Србије a драге госте је поздравио начелник Јужнобачког округа, Милан 

Новаковић. 

Наши драги гости, ђаци са Косова и Метохије су 25. августа 2019. године, испраћени испред 

ШОСО „Милан Петровић“ за Београд, где им је  захваљујући Канцеларији Владе Републике 

Србије за Косово и Метохију, омогућена посета Скупштини Републике Србије и ручак у 

ресторану, Зоолошком врту и Храму Светог Саве. 

Основни циљ овe активности је подстицај образовања, културе и безбрижнијег одрастања 

деце из Косовског поморавља. 

Црвени крст Новог Сада се захваљује граду, донаторима, волонтерима, појединцима, 

институцијама и свима који су помогли реализацију ове племените активности. Посебну 

захвалност дугујемо Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ која је 

организовала смештај за наше драге госте из Косовског поморавља.  

У пратњи деце била је делегација Косовског поморавља: Владица Аритоновић-Председник 

општине Ранилуг, Драган Петковић-Председник општине Партеш, Давор Петковић-

Потпредседник општине Ранилуг, Дејан Јовановић-Председавајући скупштине општине 

Ранилуг, Горан Стаменковић-Директор ОШ ,,Трајко Перић", Милош Томић- Директор 

администрације и Александар Стојановић-службеник за информисање 

 

    
 

Септембар-новембар 2019. године - Црвени 

крст Новог Сада је у сарадњи са Градом Новим 

Садом, Градском управом за социјалну и 

дечију заштиту, ове године обезбедио 

седмодневни одмор за 241. ученика из 35 

новосадских основних школа у 

одмаралиштима: Црвеног крста Вршац на 

Вршачком брегу, Црвеног крста Бачка 

Паланка-Багремара и Црвеног крста Сомбор-

Бачки Моноштор.  

Током боравка у одмаралиштима за децу 

(добри ученици петих и шестих разреда, 

примерног владања)  организоване су 

радионице које су водили волонтери Црвеног крста. Деца су имала прилику да се упознају са 

организацијом Црвеног крста, њеним историјатом и  основним принципима рада, да стекну 

основна знања из прве помоћи, да се упознају са програмима промоције хуманих вредности, 
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борбе против трговине људима. У оквиру 

вечерњег програма васпитачи и волонтери 

Црвеног крста су реализовали такмичења: 

Покажи шта знаш, избор за мис и мистера, 

најбоље фриизуре, маскенбал, итре без граница 

и квиз „Шта знаш о Црвеном крсту”. Такође 

деца су у вечерњим сатима имала организоване 

„диско журке”. Испраћају деце у одмаралишта 

Црвеног крста у Војводини 23.9.2019. године, 

испред хотела Сајам, присуствовали су: 

помоћница градоначелника Новог Сада 

Љиљана Коковић, в.д. начелника Градске 

управе за дечију и социјалну заштиту Вера 

Гркавац и председница Актива директора 

новодаских основних школа Јасмина 

Пастоњицки. Помоћница градоначелника 

Новог Сада Љиљана Коковић, в.д. начелника 

Градске управе за дечију и социјалну заштиту 

Вера Гркавац, председница Актива директора 

новодаских основних школа Јасмина 

Пастоњицки и секретар Црвеног крста Новог 

Сада Драган Лазић су у периоду од 24. до 26. 

септембра посетили децу из новосадских 

основни школа која су боравила у 

одмаралиштима Црвеног крста.  

 

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 2019. години. Током године прикупљено је 

од донатора и грађана око 3000 kg половне 

одеће и обуће. Ову врсту помоћи користило је 

око 1.000 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 магацина 

Црвеног крста Новог Сада, ул. Раде Кончара 1, Петроварадин, подељено је 864.000 kg разне 

хуманитарне помоћи, док је улаз помоћи био 1.142.398 kg. 

 

16. јануар 2019. године - Црвени крст Новог 

Сада је донирао помоћ Удружењу грађана 

„Земља живих“ на Ченеју, у виду 45 

прехрамбених и хигијенских пакета. Удружење 

грађана „Земља живих“    је основано с циљем 

промовисања и афирмације борбе против 

наркоманије и зависности уопште. Основна 

активност Удружења „Земља живих“ је 

ревитализација и рехабилитација зависника у 
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терапијским заједницама, као и њихова ресоцијализација и стварање друштвених услова за 

социјално интегрисање након лечења. Битан сегмент рада овог Удружења усмерен је, такође, 

и на превенцију, односно на информисање шире јавности о проблемима наркоманије и 

могућностима борбе против ове пошасти савременог доба. 

 

8. април 2019. године - Црвени крст Новог 

Сада је, поделио семенски материјал за 14 

Месних заједница са територије Града Новог 

Сада, који је намењен социјално угроженим 

категоријама становништа, пољопривредним 

домаћинствима са једним до два јутра земље.  

Семенски материјал, у виду 150 сетвених 

јединица сунцокрета, 600 сетвених јединица 

кукуруза и 8 тона соје, 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. Подели су присуствовали Милан Новаковић, начелник Јужнобачког управног 

округа и др Светлана Балашевић-Тубић, директорка Института за ратарство и повртарство 

"НС СЕМЕ". 

 

25. април 2019. године - Уочи ускршњих празника, Црвени крст Новог Сада је у сарадњи 

свештеником Катић Благојем - Храм Светог Апостола Павла, поделио 30 прехрамбених 

пакета социјално угроженим породицама из Петроварадина. Црвени крст Новог Сада је свим 

породицама пожелео срећне предстојеће ускршње празнике. 
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9. мај 2019. године - У оквиру обележавања 

Недеље Црвеног крста (08.-15. мај), а под 

овогодишњом темом „Љубав”, актив Црвеног 

крста Технолошког факултета Универзитета у 

Новом Саду и Синдикална организација 

Технолошког факултета организовали су 

акцију прикупљања дечије гардеробе, књига и 

играчака. 

Представнице актива Црвеног крста 

Технолошког факултета Проф. др Ева Лончар, 

Синдикалне организације Технолошког 

факултета Сузана Анђелковић и Црвеног крста 

Новог Сада, уручили су ову донацију деци 

штићеницима Сигурне дечије куће Центра за социјални рад Града Новог Сада. Руководилац 

Сигурне дечије куће Центра за социјални рад, Бранко Зеленбаба је примио делегацију и 

захвалио се на дугогодишњој сарадњи и захвалио се на поклонима у име деце која бораве у 

Сигурној дечијој кући.  

 

14. мај 2019. године - У оквиру обележавања Недеље 

Црвеног крста, Црвени крст Новог Сада је Храму Светог 

Апостола Павла доставио 39 прехрамбених пакета, који 

су у сарадњи са протонамесником Катић Благојем 

подељени социјално угроженим породицама из 

Пероварадина.  

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 2019. године - Црвени  крст Новог Сада је, 

посредством Црвеног крста Војводине, добио донацију 

у виду 500 прехрамбених и хигијенских пакета. Црвени 

крст Војводине је обезбедио ову донацију од стране 

Покрајинске владе која је намењена становништву у 

стању социјалне потребе на територији Војводине. 

Расподела ове донације извршена је у сарадњи са 

Удружењима чији су чланови породице особа са 

инвалидитетом  у стању социјалне потребе, а са којима 

Црвени крст Новог Сада остварује дугогодишњу 

успешну сарадњу у циљу ублажавања сиромаштва ове 

посебно осетљиве категорије становништва.  

Током септембра месеца донацију пакета хране и 

хигијене добили су: Удружење дистрофичара Јужно-

бачког округа, Удружење параплегичара и 

квадриплегичара Новог Сада, Друштво за церебралну и 

дечију парализу „Сунце“, Удружење оболелих од 

мултипле склерозе „Мултис“, Удружење слепих и 

слабовидих Новог Сада, Организација глувих и 

наглувих Новог Сада,  Удружење ментално недовољно развијених особа Града Новог Сада, 

Удружење ратних војних инвалида Града Новог Сада, Удружење учесника оружаних сукоба 
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на простору бивше Југославије, Савез инвалида рада за Град Нови Сад, Актив инвалида рада 

„Зара-Победа“, Хуманитарна установа Владика Платон Атанацковић и Православна 

заједница „Земља живих“ - Терапијска заједница за психо-социјалну рехабилитацију и 

ресоцијализацију од болести зависности. 

 

14. новембар 2019. године - Црвени крст Новог Сада je добио донацију  од фирме 

„Импамил“ д.о.о. Земун у виду млека за бебе Импамил 1 (1.000 ком.) и Импамил 2 (1.200 

ком.) захваљујући подршци Црвеног крста Земун.  

Наведена донација је уручена Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине 

Нови Сад, Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад и организацијама Црвеног 

крста Суботица, Зрењанин, Сомбор, Сремска Митровица, Вршац и Бачка Паланка.  

Приликом примопредаје донације, Институт за здравствену заштиту деце и омладине 

Војводине Нови Сад, уручио је Захвалницу нашој организацији.  

 

     
 

25. новембар 2019. године - Помоћница градоначеника за социјална питања, Љиљана 

Коковић и в.д. начелника градске управе за социјалну и дечију заштиту, Вера Гркавац, 

посетиле су магацин Црвеног крст Новог Сада, у Петроварадину, улица Раде Кончара 1. Том 

приликом присуствовале су уручењу помоћи социјално угроженим породицама у оквиру 

програма за директно ублажавање сиромаштва. Црвени крст Новог Сада је извршио набавку 

1200 прехрамбених пакета, 1200 хигијенских пакета и 600 просторних метара меког огревног 

дрвета, а ту помоћ добило је током децембра месеца око 3000 социјално угрожених породица 

и појединаца са територије Града Новог Сада. Догађај су медијски испратили: РТВ 1, 

Новосадска ТВ, Канал 9 и новосадски лист Дневник. 
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Садржај хуманитарног пакета: 

- прехрамбени пакет (25 кг брашна, 2 кг пасуља, 2 кг пиринча, 2 л сунцокретовог уља, 2 кг 

тестенине и 1050 гр. месних конзерви)  

- хигијенски пакет (9 кг детерџента за веш, 3 лит. шампона за косу, 2 лит. детерџента за 

судове,  5 тоалетних сапуна, 3 пасте за зубе, 2 четкице за зубе, 20 хигијенских уложака, 5 

једнократних бријача и 1 пена за бријање). 

- огревно дрво (један просторни метар)  

 

 

28. новембар - 15. децембар 2019. године - 

Црвени крст Новог Сада, на препоруку 

Црвеног крста Србије је учествовао у 

реализацији кампање прикупљања намирница 

за кориснике хуманитарних програма Црвеног 

крста, под називом "Мала дела су велика 

ствар". Кампању је покренуо ЛИДЛ Србија. У 

овом периоду, потрошачи су могли да донирају 

основне животне намирнице и средства за 

хигијену. Волонтери Црвеног крста Новог Сада 

свакодневно су вршили промоцију кампање у две Лидл продавнице у Новом Саду (Јована 

Храниловића 50 и Булевар Војводе Степе 2), помагали суграђанима да потраже означене 

артикле и донирају их након куповине у за то означене корпе.  

 

 

Хуманитарна помоћ за Косово и Метохију 

 

25 - 26. фебруар 2019. године - Захваљујући 

заједничкој хуманитарној акцији Јужнобачког 

управног округа, новосадских основних и 

средњих школа и Црвеног крста Новог Сада 

испоручена је помоћ у виду 2000 пакета 

школског прибора и хигијенског материјала за 

децу у енклавама на Косову и Метохији.  

Уручењу помоћи у основној школи у 

Лепосавићу, поред Драгише Мурганића, 

секретара Црвеног крста Косова и Метохије 

присуствовао је и Радојица Филиповић, 

секретар Црвеног крста Лепосавић. Секретар 

Лазић се састао и са колегама: Сашом 

Николићем - секретаром Црвеног крста Косовска Митровица и Светом Живићем – 

секретаром Црвеног крста Грачаница. Пакети су подељени и у основним школама у: Осојану, 

Црколезу и Гораждевцу. 

Делегацију из Новог Сада су чинили: начелник Јужно бачког управног округа - Милан 

Новаковић, директор Техничке школе „Милева Марић Ајнштајн” - др Станко Матић, 

директор основне школе „Васа Стајић“ - Јасмина Пастоњицки, директор основне школе 

„Ђорђе Натошевић“ – Недељко Ђорђић, директор Техничке школе „Милева Марић“ у 

Тителу– Јадранка Пешти и главни и одговорни уредник Првог програма Радио-телевизије 

Војводине – Ненад Ћаћић.   
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21. мај 2019. године - Председник Покрајинске 

владе AП Војводине Игор Мировић посетио је 

магацин Црвеног крста Новог Сада - Градске 

организације (Раде Кончара 1, Петроварадин), 

одакле је упућена помоћ коју је Покрајинска 

влада донирала Епархији рашко-призренској за 

народне кухиње. Донацију су чинили 

прехрамбени и производи, средства за личну и 

колективну хигијену, обућа и вунена ћебад 

укупне тежине 22.000 кг. Председника 

Мировића је поздравио Драган Лазић, секретар 

Црвеног крста Новог Сада и у краћем обраћању 

упознао га са хуманитарним активностима 

наше организације. У делегацији АП Војводине био је и проф. др Зоран Милошевић, 

покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, а састанку је 

присуствовао и Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног крста Војводине.  

 

25. јун 2019. године - Покрајински 

секретаријат за високо образовање и 

научноистраживачку делатност АП Војводине 

у сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада 

упутио je, хуманитарну помоћ Епархији 

Рашко-призренској у виду 32 палете 

флаширане воде (43.776 ком. од 0,5 лит.) Ова 

донација је намењена за пружање помоћи 

народним кухињама на Косову и Метохији, као 

и за потребе више манастира на простору 

Косова и Метохије током обележавања 

Видовдана. 

 

26. јун 2019. године - Посредством Црвеног крста Новог Сада и 

Црвеног крста Врање,  реализована је дистрибуција хуманитарне 

помоћи у виду књига општинској библиотеци у Ранилугу, која је 

званично отворена 28. јуна, за време одржавања манифестације 

„Видовданске свечаности”. 

Град Нови Сад, Градска библиотека у Новом Саду и Црвени крст 

Новог Сада су 1. априла 2019. године органиизовали акцију 

прикупљања књига за новоосновану општинску библиотеку у 

Ранилугу (Косовско поморавље). У акцију су се укључиле 

установе културе Града Новог Сада, издавачи и месне заједнице. 

До завршетка акције 1. јуна, прикупљено је 5.500 нових и 

половних књига. 

 

9. јул 2019. године - Испред магацина Црвеног 

крста Новог Сада у Петроварадину (Ул. Раде 

Кончара 1), председник Покрајинске владе 

Игор Мировић присуствоваo je испраћају 

контингента хуманитарне помоћи Епархији 

рашко-призренској. Влада АП Војводине у 

сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада 

реализовала је ову донација коју чине 

прехрамбени производи, средства за личну и 
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колективну хигијену, укупне тежине 22.000 килограма и намењена је социјално угроженом 

становништву на Косову и Метохији. Догађају су присуствовали и проф. др Зоран 

Милошевић, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност и 

Радован Дурутовић, директор Дирекције за робне резерве АП Војводине.  

 

Сарадња са Црвеним крстом Републике Српске (Босна и Херцеговина) 

 

25. јула 2019. године - Црвени крст Новог Сада je, у Бијељини, уручио донацију Црвеном 

крсту Републике Српске добијену од стране Владе АП Војводине - Покрајинског 

секретаријата за високо образовање и научно-истраживачку делатност. Хуманитарна 

пошиљка која је додељена Црвеном крсту Републике Српске била је следеће садржине: 

школске торбе 250 комада и школски прибор 250 комплета и намењена је социјално 

угроженој деци.  

Примопредији пошиљке присуствовали су Ђоко Михајловић, генерални секретар Црвеног 

крста Републике Српске и Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада. 

 

    
 

Сарадња са Црвеним крижом Вуковар, Република Хрватска 

 

29. август 2019. године - Црвени крст Новог Сада уручио је хуманитарну пошиљку Црвеном 

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

састојала од 191 школске торбе дониране од стране Покрајинског секретаријата за високо 

образовање и научно-истраживачку делатност Владе АП Војводине и Града Новог Сада.  
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Ова донација намењена је Заједничком већу општина Вуковар за децу која полазе у први 

разред основне школе у школској 2019/2020 години на територији источне Славоније, 

Барање и западног Срема.  

Влатко Главаш в.д. равнатеља Црвеног крижа Вуковар, Срђан Јеремић, председник 

Заједничког већа општина Вуковар и и Винко Лазић, секретар Заједничког већа општина 

Вуковар присуствовали су примопредаји ове хуманитарне пошиљке. 

    

Сарадња са Комесаријатом за избеглице и миграције 

 

Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Одсеком за избеглице и миграције Градске управе 

за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, током 2019. године извршио расподелу 

хуманитарне помоћи добијене посредством Комесаријата за избеглице и миграције 

Републике Србије.  

 

30. јул – 01. август 2019. године - Црвени крст 

Новог Сада је на предлог Одсека за избеглице 

и миграције у Новом Саду, извршио поделу 

300 прехрамбених пакета, у магацину Црвеног 

крста Новог Сада, ул. Раде Кончара 1, 

Петроварадин.  

 

 

 

 

 

Децембар 2019. 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 и 

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 

2019. 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 135.000 kg. 

 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2019.годину 

 

68 

Новембар 2019. године - Црвени крст Новог 

Сада је, у сарадњи са Црвеним крстом 

Војводине, извршио расподелу донације 

Покрајинског секретаријата за високо 

образовање и научно истраживачку делатност 

организацијама Црвеног крста  Нова Црња, 

Опово, Ириг, Пландиште, Чока, Мали Иђош, 

Сечањ, Бач, Тител, Житиште, Србобран, Бела 

Црква, Алибунар, Нови Бечеј, Ковачица, 

Жабаљ, Оџаци, Ковин, Шид, Бечеј и Темерин, 

а на основу Закључака Покрајинске владе. 

Донација у виду прехрамбених артикала 

(пасуљ у конзерви, гулаш у конзерви, месни 

нарезак, пиринач, паштета, сардине, корнишони, џем и мармелада) као и артикала за личну и 

кућну употребу (детерџент за судове, сапун, течни сапун, шампон за косу, сапун за бебе, 

шампон за бебе,  купка за бебе, пудер за бебе, влажне марамице, хигијенски улошци,  

средство за чишћење, сресртво за стакло,  средство за каменац и ћебад) је намењена лицима 

и породицама у стању социјалне потребе из 21 неразвијене општине на територији 

Војводине. 

  

 

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 2019. године извршио пријем 

и дистрибуцију хуманитарне помоћи у виду 

прехрамбених и хигијенских артикала, у 

укупној количини од 376.427 kg. У сарадњи са 

Дирекцијом за робне резерве Аутономне 

покрајине Војводине и Црвеним крстом 

Војводине, а на основу Закључка Покрајинске 

владе, 45 организација Црвеног крста на 

територији Аутономне покрајине Војводине 

добило је током 2019. године укупно 13.168 

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 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 2019. 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 2019. 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: 
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1. Подршка психо-социјалном развоју који подразумева јачање самопоуздања, развој 

толеранције, усвајање социјално прихватљивих форми понашања и изражавања осећања 

и ставова 

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. 

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, Весела болница, Борба против 

трговине људима 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.  

 

8. мај 2019. године - Поводом обележавања 

Светског дана Међународног покрета Црвеног 

крста и Црвеног полумесеца под 

овогодишњом темом „Љубав”, волонтери 

Црвеног крста Новог Сада су  корисницима 

Удружења за помоћ ментално недовољно 

развијеним особама Града Новог Сада 

поделили мајице, шклолске и хигијенске 

сетове из донације Међународне православне 

добротворне организиације (IOCC).   

 

21. јун 2019. године - Поводом обележавања 58 година рада, Удружење за помоћ Ментално 

недовољно развијених особа Града Новог Сада је уручило Захвалницу Црвеном крсту Новог 

Сада.  
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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. 

 

Пакет за новорођену бебу 

 

8 - 15. мај 2019. године - Црвени крст Новог Сада у сарадњи са Црвеним крстом Војводине, 

традиционално, више од 20 година, реализује акцију „Пакет за новорођену бебу”.  

У оквиру обележавањa „Недеље Црвеног крста”, а  под овогодишњом темом „Љубав”, 

представници Црвеног крста Новог Сада су посетили Клинику за  гинекологију и акушерство 

Клиничког центра Војводине и том приликом уручили беби пакете новорођеним бебама. 

Свим мајкама чије су бебе рођене током Недеље Црвеног крста (8-15. мај) су уручени беби 

пакети у новосадском породилишту. Беби пакете је обезбедио Црвени крст Војводине 

захваљујући средствима Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и 

равноправност полова. 

 

    
 

Зa сунчану јесен живота 

 

31. октобар 2019. године - Црвени крст Новог Сада је организовао свечани пријем у 

ресторану „Романов” за најстарије активисте и пензионере, 40. 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; Мирко Јанкелић, 

директор СОС Дечје село, Сремска Каменица; Ана Вила, директорка Дома за децу и 

омладину ометену у развоју, Ветерник; Славица Шкрбић, директорка Геронтолошког центра 

Нови Сад.  

Својим присуством свечаност је увеличао српски књижевник, господин Перо Зубац. У 

уметничком делу програма учествовали су: Маша Дрљача, чланица Дневног боравка 

Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада; Соња 

Живковић, солиста на хармоници; награђена деца на конкурсу литерарних и ликовних 

радова на тему „Моји баба и деда“ из предшколске установе "Радосно детињство" и нижих 

разреда новосадских основних школа. Комисија, која је бирала најуспешније учеснике 

конкурса на тему „Моји баба и деда“, је имала тежак и незахвалан задатак, с обзиром да је и 

ове године стигао огроман број ликовних и литерарних радова. Победницима ликовно-
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литерарног Конкурса, на тему „Моји баба и деда“, поклоне су уручили др Милка Будаков и 

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

 

    
 

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

уручио је награде Илони Ковач, најстаријој грађанки Града Новог Сада, која је рођена 

15.10.1914. године и брачном пару, Кристини и Лазару Петковићу, који су 59 година у браку. 

Вера Караџић проглашена је за најстаријег активисту Црвеног крста Новог Сада, а пригодан 

поклон уручио је Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног крста Војводине. 

 

    
 

Изложба дечијих радова је пренета у Геронтолошки центар Нови Сад, на велику радост и 

задовољство корисника услуга, тамо ће бити у периоду 01-08.новембар 2019. године. 

Основна организација Црвеног крст Кисач је, 03. новембра 2019.године  организовала 

традиционално, 40 годину, активност „Сунчану јесен живота“, у изузетно посећеном Дому 

културе у Кисачу. Својим програмом свечаност су увеличали најмлађи становници овог 

места, а посетиоци су били у могућности да виде изложбу „Словачке народне ношње у 

Србији“. Захваљујемо се волонтерима Црвеног крста Кисач на одличној организацији ове 

манифестације, a посебно председници ООЦК Кисач, Елени Фулмек, и активисткињи 

Црвеног крста, учитељици, Ани Легињ. 

 

 

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, основном школом „Марија Трандафил“ из Ветерника и Ватерполо клубом Војводина  

поделио 1400 новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица. 
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Пакетићи су подељени следећим институцијама, удружењима и лицима: 

1. Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић” '- 200 пакетића; 

2. Дневном центру школе за основно и средње образовање „Милан Петровић”- 70 

пакетића 

3. Вишечланим, социјално угроженим породицама - 101 пакетића у просторијама 

Црвеног крста Новог Сада; 

4. Деци корисника Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада - 205 пакетића; 

5. Центру за породични смештај и усвојење - 110 пакетића; 

6. Центру за социјални рад Града Новог Сада - 100 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 - 41 пакетића; 

10. Удружењу за подршку особама са Дауновим синдромом - 35 пакетића; 

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

Нови Сад - 51 пакетић; 

12. Удружењу оболелих од мултипле склерозе „Мултис” - 40 пакетића; 

13. Градској организацији слепих Нови Сад -19 пакетића; 

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

пакетића  

15. Организацији Глувих Нови Сад – 29 пакетића и 

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

17. Удружењу грађана „Срећа” – 20 пакетића 

18. Удружењу за подршку особа са инвалидитетом „Различак Каћ” – 15 пакетића 

19. Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида Новог Сада – 12 пакетића 

20. Деци из социјално угрожених породица – 150 пакетића из донације Ватерполо клуба 

Војводина 
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17. децембар 2019. 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 теренске 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.  

 

22. децембар 2019. године - Хуманитарно црвено-бело вече на којем су ревијалне утакмице 

одиграле све селекције Ватерполо клуба Војводина, одржано је на  базену Слана бара. Улаз 

није наплаћиван, тако да су грађани донирали новогодишње пакетиће, слаткише, сланише и 

добровољне новчане прилоге.  

 

    
 

Прикупљено је око 160 новогодишњих пакетића (процењена вредност 220.000,00 динара) и 

новчани прилог у износу 21. 436,00 динара (за новогодишње пакетиће) који ће бити уручени 

социјално угроженој деци поводом предстојећих празника. 

Црвени крст Новог Сада се захваљује председнику Управног одбора Ватерполо клуба 

Војводина, господину Драгану Ресановићу на указаном поверењу и личном ангажовању у 

наведеној хуманитарној активности.   

 

23. децембар 2019. 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. 
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25. децембар 2019. године - Црвени крст Новог Сада је 

у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију 

заштиту Града Новог Сада 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”, Организацији Глувих Нови Сад, 

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 Дауновим синдромом, 

Удружењу за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада, Удружењу 

грађана „Срећа” и Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида Новог Сада и 

Удружењу родитеља деце оболеле од рака- Нурдор. 

 

26. децембар 2019. 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 205 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. 

Истог дана у оквиру акције „Један пакетић – 

много љубави”, Црвени крст Новог Сада је 

Удружењу за подршку особа са инвалидитетом 

„Различак Каћ” поделио нововогодишње 

пакетиће. 
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27. децембар 2019. године - Малишанима из 

вишечланих, социјално угрожених  породица 

Деда Мраз је у просторијама Црвеног крста 

Новог Сада уручио новогодишње пакетиће, а 

празнично весеље су уприличили директор 

Ватерполо клуба Војводина Марко Ћук и 

репрезентативац Мирел Ћатовић. 

  

 

 

 

  

 

29. децембар 2019. године - Црвени крст Новог 

Сада је на позив Студентске асоцијације 

Факултета техничких наука Универзитета у 

Новом Саду, са почетком у 19,00 часова у 

Свечаној сали ФТН-а, учествовао у 

хуманитарној акцији „Новогодишња радост''. 

Ову активност организују студенти ФТН-а за 

штићенике Дома за децу и омладину ометену у 

развоју-Ветерик, где се организује пригодан 

програм, подела пакетића и дружење са 

штићеницима. Млади волонтери Црвеног крста 

Новог Сада су се дружили са штићеницима и 

помогли реализацију ове хуманитарне 

активности.  Захваљујемо се Божи Ћаласану, координатору ове хуманитарне акције. 

 
Едукације 

 

Црвени крст Новог Сада је, на позив Црвеног крста Србије, учествовао на дводневном 

семинару, у седишту Црвеног крста Србије (Београд, Симина 19), посвећеном 

имплементацији међународног образовног програма, Пројекат „Хуманост”. 

Основи циљ Пројекта ''Хуманост'' је подизање свести код ученика средњих школа о 

принципима хуманости и Основним принципима Црвеног крста/Црвеног полумесеца, са 

циљем да се омогући њихов лични и заједнички допринос за примену вредности које стоје у 

основи ових принципа.  
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На семинару су учествовали наставници друштвених наука, педагози, психолози  и стручни 

сарадници организација Црвеног крста којима су представљени кључни сегменти програма, 

наставни материјали за реализацију Пројекта „Хуманост“ који је намењен ученицима 

средњих школа и њиховим наставницима, као и сам приступ и методолошки оквир који је 

развио Универзитет за наставнике у Цугу уз подршку Швајцарске агенције за развој и 

сарадњу. Дискутовало се о његовој примени у оквиру образовног система у Србији, као и у 

оквиру система обуке волонтера у Црвном крсту Србије.   
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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. 

 

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 
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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 борбу против трговине 

људима 

6. Секција промоције хуманих вредности 

7. Секција за превенцију ХИВ-а 

 

 

10 - 12. мај 2019. године - Црвени крст Новог 

Сада је организовао 35. Скупштину 

Омладинске теренске јединице „Јован 

Јовановић Змај“ Црвеног крста Новог Сада. 

Годишњој скупштини присуствовали су гости 

из следећих организација Црвеног крста: 

Загреб, Скопље, Београд-Вождовац, Београд-

Стари Град, Бања Лука, Осијек, Тузла, Ужице, 

Горњи Милановац, Панчево, Кикинда, 

Крагујевац, Краљево, Косовска Митровица, 

Сомбор, Зрењанин, Сремска Митровица, 

Суботица и Ковин. Укупно 19 средина, 36 

учесника. Гости су стигли у наш град 10. маја 

2019. године.  У Клубу младих су их сачекали љубазни домаћини. Након смештаја код 

домаћина, у вечерњим сатима, организовано је разгледање центра Новог Сада и ноћни 

провод.  

Субота, 11. мај 2019. године, волонтери су се 

окупили у Галерији Матице Српске да 

погледају изложбу радова, потом је у 

просторијама Црвеног крста Војводине  

организаован радни део Скупштине. На самом 

почетку младима се обратио председник 

Црвеног крста Новог Сада пуковник др 

Братољуб Бркљача, затим стручни сарадник за 

подмладак и омладину Црвеног крста Србије 

Биљана Цветковић, координатор ОПЕНСа 2019 

Вукашин Гроздановић и секретар Црвеног 

крста Новог Сада Драган Лазић. Извештај о 

раду Омладинске теренске јединице у току 

2018. године, Извршни одбор је поднео видео презентацијом. Након уводног дела гости су 

појединачно представљали своје Организације Црвеног крста.  

Најистакнутијим младим волонтерима Црвеног крста Новог Сада, председник Црвеног крста 

Новог Сада Братољуб Бркљача је, након обраћања, уручио признања захвалинице и плакете 

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

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, 12. мај 2019. године, је 
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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 

XV” 

• Камп омладине Црвеног крста Бања Лука 

• Камп подмлатка Црвеног крста Новог Сада 

• Камп „Летња школа младих Тузла 2019” 

• Међународни камп омладине Црвеног крста Суботице  

• 16. Летње школе младих друштва Црвеног крижа Осјечко-барањске жупаније 

 

24. јул - 2. август 2019. 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. четири волонтера 

Црвеног крста Новог Сада, заједно са три 

волонтера Црвеног крста Зрењанин 

реализовало је радионице: Маша Мастиловић 

(Креативна радионица), Трифко Ијачић (Прва 

помоћ), Ана Пајкић (Реалистички приказ 

повреда, стања и обољења), Милица Везилић 

(Програм борбе против трговине људима), као 

и Теодора Милин (Промоција хуманих 

вредности), Николија Кнежевић (Енглески 

језик) и Немања Петковић (Драмска радионица).  

 

19 - 26. јул 2019. године - Црвени крст Новог 

Сада је, захваљујући Црвеном крсту Србије, 

организовао учешће волонтерке Наталије 

Свилар, на 15. кампу младих Црвеног крста 

Медитерана „Atlantis XV”. Овај Камп је 

одржан у Дому солидарности у Сутомору, а 

организатор је био Црвени крст Црне Горе у 

сарадњи са Центром за сардњу на Медитерану 

(CCM) Шпанског Црвеног крста. На Кампу је 

учествовало 80 младих волонтера из 26 

националних друштва Црвеног крста/Црвеног 

полумесеца из региона Медитерана, који су 

имали прилику да размене знања и искуства из 

области деловања Црвеног крста. Ове године мото Кампа био је: „Промоција хуманости и 

подизање гласа младих“, са циљем да се коришћењем међукултуралног дијалога, изграде 

капацитети младих као представника позитивних промена у својим мултукултуралним 

заједницама. Црвени крст Србије, на овом Кампу, осим Наталије Свилар, представљала је и 

Катарина Атић, волонтерка Црвеног крста Мионица.  
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27. јул - 2. август 2019. године - Црвени крст 

Новог Сада је на позив Црвеног крста Бања 

Лука учествовао у раду Кампа омладине 

Црвеног крста. Камп je реализован у периоду 

од у месту Бардача, општина Србац, недалеко 

од Бања Луке. Представници Црвеног крста 

Новог Сада, Марко Живић и Радомир 

Средановић су похађали обуку из области 

Реалистичког приказа повреда остања и 

обољења, као и обуку из области Маркирања.  

 

5 - 11. август 2019. године - Црвени крст Новог Сада је организовао, седмодневни Камп 

подмлатка у Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у Багремари. Полазници Кампа 

била су деца из новосадских основних школа, а у раду је учествовало и шесторо 

представника (њихових вршњака) из Бања Луке, Осијека и Тузле. За 35 учесника био је 

обезбеђен смештај у шестокреветним собама које имају климу, купатила, обезбеђена је 

исхрана (три оброка дневно и ужина).... Учесници Кампа Црвеног крста Новог Сада су 

обрадили следеће теме: Дифузија, Основни принципи Црвеног крста, Прва помоћ и РППОС, 

Промоција хуманих вредности, Превенција болести зависности, Полно преносиве болести – 

ХИВ, Борба против трговине људима, Добровољно давалаштво крви и др. За учеснике Кампа 

ораганизован је излет у Карађорђево и посета базену у Маглићу. 

 

     
 

13 - 17. август 2019. године - Црвени крст 

Новог Сада je на позив Црвеног крижа/крста 

града Тузлe учествовao у раду Кампа „Летња 

школа младих Црвеног криж/крста града 

Тузле“. Камп je одржан у Еко дому на Старој 

Мајевици, недалеко од Тузле. Представник 

Црвеног крста Новог Сада, едуковани волонтер 

Ђорђе Топић, учествoвао је као предавач прве 

помоћи. На позив Црвеног крижа/крста града 

Тузла секретар Црвеног крста Новог Сада, 

Драган Лазић присуствовао је Завршној вежби 

Кампа „Летње школа младих“ која је одржана 

16. августа 2019. године испред Еко дома на 

Старој Мајевици, недалеко од Тузле. Завршној вежби су присуствовале колеге из Црвеног 

крижа/крста дистрихта Брчко, Денис Шехановић, Црвеног крижа Лукавац, Мустафа 

Османовић, Црвеног крижа Осијек, равнатељ Денис Ћосић а домаћин је био секретар 

Црвеног крижа/крста града Тузла, Сеад Хасић.  
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 20 - 25. августа 2019. године - Црвени крст 

Новог Сада је на позив Црвеног крста 

Суботице учествовао у раду Међународног 

кампа омладине Црвеног крста који je одржан 

од на Салашу Есперанза, у близини Суботице. 

Циљ кампа је био размена искуства међу 

младима из организација Црвеног крста земаља 

у окружењу. Током кампа су се одвијале 

припреме екипа прве помоћи за државно 

такмичење (ЦК Суботица, ЦК Ниш, ЦК 

Крагујевац), односно Европско такмичење (ЦК 

Подгорица). Представници Црвеног крста 

Новог Сада, Теодора Миловановић и Марко 

Живић учествовали су у области реалистичког приказа повреда, стања и обољења.  

 

Летња школа младих Осијечко-Барањске 

жупаније (Република Хрватска) у периоду 

17 – 27. августа 2019. године. Црвени крст 

Новог Сада су представљали Стефан Доганџић 

и Давид Будак. 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.  

 

19. септембар 2019. 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. У оквиру превентивног 

опоравка деце на Вршачком брегу реализоване 

су радионице на тему безбедности у саобраћају 

за све учеснике.   

 

11. октобар 2019. 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 
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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.  

 

Трка за срећније детињство 

 

 
 

13. октобар 2019. 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“. Својим масовним учешћем на трци 

новосадски предшколци, основци и 

средњошколци показали су своје опредељење 

ка здравом начину живота и највишим 

хуманим вредностима. Током акције продато је 

1100 учесничких бројева. Средства 

прикупљена продајом учесничких бројева биће 

усмерена деци корисника програма Народне 

кухиње.  

Чланови екипе прве помоћи Црвеног крста 

Новог Сада, укупно 40 едукованих младих 

волонтера, су били учесницима на располагању 

да укажу прву помоћ, како учесницима Трке за 

срећније детињство, тако и учесницима 27. 

Новосадског маратона. 

Прва помоћ је организована 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. Црвени крст 
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Новог Сада – Градска организација упућује захвалност свим учесницима ове хуманитарне 

манифестације. 

 

     
 

16. новембар 2019. 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  Центар за социјални рад Града Новог Сада. Током дружења са 

децом из Дневног боравака деце и младих из породица у ризику, 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 

новосадскe основнe школe „Прва војвођанска бригада“.   

 

     
 

 

Додатне активности и акције 

 

8-9. фебруар 2019. 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. Обуку је успешно завршило 

укупно 37 полазника. 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2019.годину 

84 

27. фебруар 2019. године - Клуб еминентних добровољних 

давалаца крви Новог Сада је, уручио Захвалницу Омладинској 

теренској јединици „Јован Јовановић Змај“ Црвеног крста Новог 

Сада. Захвалница је уручена на годишњој Скупштини овог 

удружења у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. мај 2019. 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 Бачка Паланка, «Багремара». У 

активности је учествовало око 100 младих волонтера 

средњошколског узраста из 18 организације Црвеног крста, са 

територије Војводине.  

 
13. мај 2019. године - Поводом Недеље 

Црвеног крста, која се одржава од 8. до 15. 

маја, под слоганом „Љубав“ председник 

Покрајинске владе Игор Мировић уприличио 

је пријем за представнике и волонтере Црвеног 

крста Војводине, истакавши, да Црвени крст 

као организација и људи који је чине заслужују 

не само поштовање него и дивљење. Црвени 

крст Новог Сада, на овом догађају, 

представљали су млади волонтери: Наталија 

Свилар, Теодора Миловановић, Милош Гајин и 

Трифко Ијачић и Драган Лазић, секретар 

Драган Лазић. 

 

6. јул 2019. године - Волонтери Црвеног крста Новог Сада су 

реализовали радионице из програма „Промоција хуманих 

вредности”, Прве помоћи и  Релистичког приказа повреда,  

стања и обољења у дечијем кампу „Мала срећна колонија” на 

Петроварадинској ади. На радионицама је учествовало око 40 

деце, различитих старосних категорија. Деца су била 

распоређена на 3 пункта и анимирана истовремено по 

принципу ротације. Едуковани волонтери Црвеног крста Новог 

Сада из програма „Промоција хуманих вредности” су 

реализовали активности „Рециклажа речи” и „Огледало” из 

модула „Дискриминација и стигматизација”. На пункту Прве 

помоћи волонтери су демонстрирали поступак КПР и 

заустављања крварења, а на пункту РППОС, полазници кампа 

су методом шминкања реализовали имитације отворених и 

затворених повреда.Сви учесници кампа су упознати са 

Основним принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца.  
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12. август 2019. године - Овогодишњи 

Међународни дан младих обележен je 

"Фестивалом боја" на новосадском Штранду. 

На позив Омладинске престонице Европе Нови 

Сад 2019- ОПЕНС 2019, организатора 

"Фестивала боја" млади волонтери Црвеног 

крста Новог Сада су учествовали на овом 

догађају, који је другу годину узастопно 

одржан на најлепшој плажи на Дунаву.  

Међународни дан младих обележава се од 

2000. године са циљем да се скрене пажња на 

проблеме младих, културна и правна питања 

омладине, ученика и студената. Са почетком у 

16 часова, уз холи боје, на начин својствен младима, скренута је пажња на улогу младих у 

друштву. Журка је почела у 18 часова и трајала је до 23 часа.  

5. децембар  2019. године - 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 

Црвеног крста Новог Сада су се такмичили у 

разним спортским дисциплинама у периоду од 

19 до 23 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. 

Волонтирање оснажује појединца и повећава самопоуздање, сузбија депресију и помаже нам 

да останемо физички здрави. Кроз волонтирање помажемо другима, али и указујемо на 

проблеме и потребе око нас,  а такође се изграђује и осећај солидарности. Волонтери 

омогућавају да они који имају отежане животне околности постану равноправни чланови 

друштва, а кроз своје ангажовање штите рањиве угрожене групе од економске, друштвене и 

политичке маргинализације. 

 

27. децембар 2019. 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 2019. 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 2019. године 

спроводио програм у 4 основне школе: ОШ 

„Ђорђе Натошевић“ и ОШ „Коста Трифковић“, 

у првом делу године, ОШ „Прва војвођанска 

бригада“ и ОШ „Васа Стајић“, у другом делу 

године. Програмом је обухваћен 162 ученикa 

из 6 одељења. У додатним активностима, у 

другој половини године, у активностима је 

учествовало још око 300 деце.  

Програм  реализује 24 обучених едукатора, са 7 просветних радника укључених у рад. Током 

2019. године, у основним школама  реализовано је укупно 57 радионице.  

 

30. јануар 2019. године - Црвени крст Новог 

Сада је учествовао у реализацији спортско-

едукативних активности, које је организовао 

Црвени крст Кикинда у основној школи 

„Жарко Зрењанин”. Укупно 80 деце из 3 

одељења четвртих разреда је анимирано 

истовремено. Свако одељење је делегирало 8 

ученика који су се такмичили на три полигона 

(кошарка, рипстол и гол) по принципу 

ротације, остали ученици су такође по 

принципу ротације едуковани на пунктовима: Промоција хуманих вредности, Прва помоћ и 

Борба против трговине људима. Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада из 

програма „Промоција хуманих вредности” су реализовали активност „Пет острва” у оквиру 

модула Ненасилно решавање конфликата. Након успешно реализованих активности, 

ученицима су уручене медаље и захвалнице у знак сећања на ову манифестацију. 

 

2. фебруар 2019. године - Црвени крст Новог 

Сада је учествовао на манифестацији 

„Отворена врата“ коју је организовала основна 

школа „Жарко Зрењанин“. Млади волонтери су 

ученицима ове школе, у периоду од 10,00 до 

13,00 часова, представили програме Промоције 

хуманих вредности, прве помоћи и 

реалистичког приказивања повреда, оболења и 

стања.   
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23. фебруар 2019. године - Едуковани 

волотнери Црвеног крста Новог Сада су 

одржали локалну обуку нових волонтера за 

програме „Промоција хуманих вредности” и 

„Весела болница“. На локалној обуци је 

присуствовало укупно 19 волонтера, од којих 

је десет ученика средње Медицинске школе „7. 

април“, заинтресованих за реализацију 

Програма. Локалну обуку су одржали 

дугогодишњи едукатори Јелена Влаховић и 

Немања Ковачевић, који су том приликом 

упознали волонтере са основама Програма и 

понашања у раду са децом кроз презентације, 

радионице и путем промотивног материјала. 

 

26. март 2019. године - Црвени крст Новог 

Сада је на позив Црвеног крста Србије 

учествовао на састанку у оквиру програма 

„Промоција хуманих вредности” одржаног у 

просторијама Црвеног крста Србије у 

Београду. 

Циљеви састанка су били: презентовање 

активности које су спроведене у протеклом 

периоду и договор око реализације Плана рада 

за наредни период. 

 

 

8. април  2019. године - На манифестацијама 

обележавања Светског дана здравља, 

едуковани волонтери Црвеног крста Новог 

Сада из Програма Промоције хуманих 

вредности „Весела болница“ су презентовали 

рад и значај овог програма за децу која се 

налазе на болничком лечењу.  

 

 

 

 

 

22 - 24. април 2019. године - Едуковани 

волонтери Црвеног крста Новог Сада су у 

оквиру програма „Промоција хуманих 

вредности” одржали укупно четири радионице 

из пројекта „Весела Болница” у Удуржењу за 

ментално,  недовољно развијене особе Града 

Новог Сада. Кроз игролике активности 

реализоване су радионице „Упознавање”, „Три 

жеље”, „Вруће и хладно” и „Колико се 

познајемо”.  У сусрет ускршњим празницима, 

кроз модул „Културни идентитет и поштовање 

разлика”, реализована је радионица фарбања и 

украшавања јаја од стиропора. 
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13. мај 2019. године - Црвени крст Новог Сада 

је у оквиру програма „Промоција хуманих 

вредности” организовао изложбу ликовних 

радова у новосадским основним школама 

„Ђорђе Натошевић” и „Коста Трифковић”. 

Циљ изложбе је био да ученици кроз радове 

искажу своје утиске и стечено знање из 

Програма, које ће даље преносити својим 

вршњацима. 

 

 

 

18-19. мај 2019. године - На Петроварадинској 

тврђави, одржан је највећи породични фестивал 

у региону, Фестивал оптимизма - Бејби Егзит. 

Бејби Егзит је манифестација, која промовише 

породичне вредности и на јединствен начин 

афирмише важне друштвене циљеве за 

одрастање деце. Црвени крст Новог Сада је на 

промотивном пункту који се налазио у 

„Авенији здравља“ промовисао програмске 

активности Црвеног крста, као што су борба 

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, добровољним 

давалаштвом крви и дифузијом. 

 

29. октобар 2019. године - Овогодишњи 

домаћин ПХВ Позоришног фестивала био је 

Црвени крст Чукарица, а фестивал је одржан у 

Културном центру Чукарица. 

Ученици основне школе „Прва војвођанска 

бригада“ (7 ученика), које је припремала 

учитељица Сања Станковић са едукованим 

волонтерима Црвеног крста Новог Сада, 

представљали су нашу организацију са 

представом „Кофер успомена – други део“. На 

Фестивалу је учествовало седам организација и 

по 10 представника из сваке организације - 

Црвени крст Ковин, Црвени крст Стари Град, 

Црвени крст Вождовац, Црвени крст Кикинда, 

Црвени крст Рума, Црвени крст Шид и Црвени 

крст Новог Сада. 

Представе су имале за тему: развијање 

толеранције и ненасилне комуникације, 

поштовање различитости, превенција дискриминације и стигматизације, родна 

равностравност, дечија права, превенција насиља у електронским медијима и др. 
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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. 

28. јануар 2019. године - Црвени крст Новог Сада је уручио хуманитарну помоћ у виду беле 

технике Црвеном крсту Жагубица. На основу апела општине Жагубица, упућеног за помоћ 

угроженом становништву које су задесиле поплаве у августу 2018. године, из буџета Града 

Новог Сада опредељена су срества у износу од 2.000.000,00 динара. На основу Закључка 

Градског већа Града Новог Сада од 18.12.2018. године, а у сарадњи са Градском управом за 

социјалну и дечију заштиту Црвени крст Новог Сада је обезбедио хуманитарну помоћ у виду 

59 фрижидера, 33 електрична шпорета и 6 веш машина за угрожене породице у Општини 

Жагубица. Обезбеђена је помоћ за породице са малолетном децом, социјално угрожене и 

рањиве породице и појединце, као и породице и појединце који су смештени на социјалном 

становању.  

- За 3 породице са троје и четворо деце обезбеђени су фрижидер, шпорет и веш 

машина. 

- За 30 породица са децом и обезбеђени су шпорет и фрижидер. 

- За 3 породице које су смештене на социјалном становању обезбеђени су фрижидер и 

веш машина. 

- За 23 социјално рањиве породице и самце, као и породице и појединце смештене на 

социјалном становању обезбеђен је фрижидер. 

Уручењу помоћи су присуствовали Љиљана Коковић – помоћница Градоначелника за 

социјална питања, Вера Гркавац – в.д. начелника Градске управе за дечију и социјалну 

заштиту и Драган Лазић секретар Црвеног крста Новог Сада. Делегацију су примили 

председник општине Жагубица Сафет Павловић, заменик председник општине Жагубица 

Предраг Ивковић и секретар Црвеног крста Жагубица Дејан Николић.  
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Црвени крст Србије је обезбедио 100 хигијенских пакета а помоћ је уручио Ђула Лошонц 

координатор програма припреме и деловања у несрећама. 

Догађај су медијски испратили РТС1 и локална телевизија РТВ Хомоље. 

 

     
 

 

1. март 2019. године - Црвени крст Новог 

Сада је на позив Јужнобачког управном 

округа и Управе за ванредне ситуације у 

Новом Саду учествовао у обележавању 

Светског дана цивилне заштите. У дворишту 

школе „Лаза Костић“ одржана је Показна 

вежба у којој су учествовали Ватрогасно 

спасилачка бригада, Завод за хитну 

медицинску помоћ Нови Сад и Црвени крст 

Новог Сада. У оквиру вежбе исцениран је 

судар два возила и пожар у згради школе где 

су припадници Ватрогасно спасилачке 

бригаде приступили гашењу пожара и 

евакуисали повређене на безбедно место. Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада, 

чланови екипе прве помоћи, збринули су повређене у саобраћајној незгоди, а након указане 

прве помоћи повређени су даље у ланцу спашавања предати Хитној медицинској 

помоћи.Након показне вежбе посетиоци су имали прилику да на штанду Црвеног крста 

Новог Сада обнове знање и практично провежбају кардио-пулмоналну реанимацију и рад са 

АЕД-ом. На Свечаној седници која је одржана у сали гимназије „Лаза Костић“ Црвеном 

крсту Новог Сада је уручена Плакета Јужнобачког управног округа.  
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17-19. мај 2019. године - Црвени крст Новог Сада је на 

позив Црвеног крста Србије учествовао у обуци за нове 

чланове Мобилног техничког тима. Обука је реализована 

у магацину Црвеног крста Србије у Младеновцу. 

Полазници обуке су савладали задатке Мобилно 

техничког тима, као и задатке у вези пружања подршке 

око трагања и спасавања у случају ваздухопловног удеса 

(задаци везани за формирање штаба операције, тријажног 

пункта, пружање подршке у пружању прве помоћи). 

Црвени крст Новог Сада су представљали дугогодишњи  

волонтери Трифко Ијачић и Вања Марковић. 

 

 

 

25. мај 2019. године - Индустрија меса Неопланта ДОО (Служба за људске ресурсе и служба 

безбедности) и Црвени крст Новог Сада организовали су Дан безбедности под слоганом 

„Чувај себе и друге“. Догађај је организован у кругу фабрике у Приморској улици 90. 

Претходно је Црвени крст Новог Сада обучио 100 радника ове фабрике у пружању прве 

помоћи. Радници фабрике су подељени у 12 екипа које су бројале 5 такмичара. Наша 

организација је осмислила 4 радна полигона, на којима је било ангажовано 30 едукавних 

волонтера наше организације (судије, шминкери, маркиранти). Након завршеног такмичења 

уследила је свечаност проглашења победника. Црвени крст Новог Сада се захваљује 

Неопланти д.о.о. на указаном поверењу и сарадњи. 

 

    
 

12. јун 2019. године - Црвени крст Новог Сада 

је на позив Команде 1. бригаде КоВ-а 

учествовао у реализацији заједничке вежбе 

припадника Војске Србије (1. бригаде Копнене 

Војске) и Сектора за ванредне ситуације МУП 

из области заштите и спасавања (Ватрогасне 

бригаде МУП из Новог Сада и одељења за 

неексподирана УбС из Београда). Вежба је 

одржана у касарни „Тврђава“ у Петроварадину. 

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог 

Сада су учесницима и посматрачима вежбе 

презентовали задатке из домена заштите и 

пружања помоћи цивилном становништву. 

Показном вежбом смо истакли значај прве помоћи, чије познавање у кризним ситуацијама 

може да учини, да драгоцени људски животи буду спасени.   



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2019.годину 

92 

13 - 15. септембар 2019. године – Црвени крст Новог Сада 

је на позив Црвеног крста Војводине учествовао на 

специјалистичкој обуци чланова јединица за деловање у 

несрећама на тему ,,Трагање за ваздухопловом и 

спасавање лица у цивилном ваздухопловству Републике 

Србије“. Едукација је организована у Одмаралишту 

Црвеног крста Бачка Паланка,,Багремара,, а нашу 

организацију на овој обуци представљали су Трифко 

Ијачић и Жељко Жировић, чланови Националног тима за 

деловање у несрећама. 

 

 

 

14. октобар 2019. године - Црвени крст Новог Сада је поводом обележавања Међународног 

дана смањења ризика од катастрофа, у оквиру локалне кампање подизања свести о смањењу 

ризика и ублажавања последица од елементарних непогода и других опасности реализовао 

пленарна предавања и практичну вежбу евакуације са ученицима првих разреда ОШ „Васа 

Стајић“ из Новог Сада. За око 100 ученика ове школе кампању су спровели едуковани 

волонтери из ове области реализујући уводно пленарно предавање, као и радионице на 

четири пункта где су ученици едуковани о основним мерама самозаштите и смањења ризика, 

односно ублажавања последица код: климатиских промена и заштите животне средине, 

пожара, поплава и земљотреса.  

На крају активности реализована је практична вежба евакуације из школе.  

 

    
 

7. новембар 2019. године - Волонтери Црвеног 

крста Новог Сада су у четвртак, , на позив 

Ватрогасно-спасилачке бригаде Нови Сад а 

поводом Дана ватрогасаца Србије учествовали 

на показној вежби “Спасавање повређених из 

аутомобила после саобраћајне незгоде“. Вежба 

је одржана на Тргу слободе, са почетком у 

12,00 часова, а вежби је присуствовао 

градоначелник Новог Сада Милош Вучевић. 

Поред наведених учесника на здруженој вежби 

учествовали су и представници Завода за хитну 

медицинску помоћ Нови Сад. 
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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. 

 

Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће – јачање капацитета локалне заједнице за 

смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова несреће – 2019. 

 

Општи циљ програма по основу члана 15. Закона о Црвеном крсту Србије је смањење ризика 

од елементарних непогода и других типова несрећа јачањем капацитета локалне заједнице и 

подизањем њихово свести о систему раног упозоравања и спремности за спровођење мера 

самозаштите и међусобне заштите. 

 

22-23. април 2019. године - Управни одбор 

Црвеног крста Србије на седници одржаној у 

јануару 2019. године усвојио је програм под 

називом „Ефикасан одговор Црвеног крста на 

несреће – јачање капацитета локалне заједнице 

за смањење ризика и последица од 

елементарних непогода и других типова 

несреће – 2019. година“ који се реализује по 

основу члана 15. Закона о Црвнеом крсту 

Србије.  

На позив Црвеног крста Србије, представници 

Црвеног крста Новог Сада су учествовали на 

састанку одржаном у  одмаралишту Црвеног 

крста Александровац у Митровом пољу. Учесницима састанка представљен је целокупан 

програм, као и начин реализације, евидентирања, извештавања и коришћења одговарајућих 

образаца за успешно вођење и реализацију предвиђених активности.  

 

12 - 15. септембра 2019. године - На позив Црвеног крста 

Србије, представници Црвеног крста Новог Сада учестовали су 

на Националној обуци из области смањења ризика и 

ублажавања последица од елеметарних непогода и других 

опасности. Обука је реализована у периоду од у одмаралишту 

Црвеног крста Александровац у Митровом пољу. Учесницима 

обуке представљен је целокупан програм, као и начин 

реализације,  извештавања и коришћења  одговарајућих 

образаца за успешно вођење и  реализацију предвиђених 

активности. 

Предаставници су били Дејан Вучковић, координатор за 

ванредне околности и волонтери Маша Мастиловић и Наталија 

Свилар, које ће након ове обуке бити оспособљене да 

реализују локалну обуку 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2019.годину 

94 

28-29. септембар 2019. године -  Црвени крст Новог Сада започео је реализацију програма 

„Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће – јачање капацитета локалне заједнице за 

смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова несреће – 2019. 

година“ који се реализује по основу члана 15. Закона о Црвеном крсту Србије. У 

просторијама Клуба младих Црвеног крста Новог Сада реализована је локална обука за 18 

волонтера и 4 просветна радника који ће учествовати у реализацији програма у школској 

2019/2020. години у основној школи „Васа Стајић“.  

 

     
 

октобар - новембар 2019. године – 

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог 

Сада су учествовали у реализацији програма 

„Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће 

– јачање капацитета локалне заједнице за 

смањење ризика и последица од 

елементарних непогода и других типова 

несрећа-2019.“ . Радионице су се реализовале 

за ученике трећег разреда ОШ ,,Васа Стајић“, 

у циљу јачања капацитета локалне заједнице, подизањем свести о мерама које се могу 

предузети. Ученици трећих разреда (104 ученика из четири одељења) су током реализације 

пројекта упознати са шеснаест тематских области: Интегрисани систем заштите и спасавања, 

позив хитним службама; Општа безбедност; Опасности у домаћинству; Заштита животне 

средине и климатске промене; Поплаве; Пожари; Безбедност на води; Екстремни зимски 

услови; Олује, муње, громови, град; Земљотрес; Цунами; Клизишта и одрони; Вулкани; 

Физичка активност и прва помоћ. Одржано је укупно 76 радионица за четири одељења 

трећих разреда.  
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октобар - новембар 2019. године - Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада су у 

оквиру програма  „Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће – јачање капацитета локалне 

заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова 

несрећа-2019.“ реализовали осам пленарних предавања и вежби евакуације за ученике свих 

разреда основне школе „Васа Стајић“. 

 

     
 

2. децембар 2019. године - Црвени крст Новог Сада је у склопу програма „Ефикасан одговор 

Црвеног крста на несреће – јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и 

последица од елементарних непогода и других типова несрећа“  реализовао квиз "Хероји за 

све нас". На квизу право учешћа имало је 103 ученика из четири одељења трећег разреда у 

којима су се реализовале радионице програма. 

 

     
 

11. децембар 2019. године - Црвени крст Новог Сада је организовао такмичење на тему 

смањења ризика и ублажавања последица од елементарних непогода и других опасности. На 

такмичењу је учествовало 40 ученика трећих разреда основне школе „Васа Стајић“ који су 

имали прилику да прођу кроз радионице  које су реализовали едуковани волонтери Црвеног 

крста Новог Сада. Такмичарске екипе су имале прилику да на шест радних и четири забавна 

полигона покажу знања и вештине које су стекли током 19 радионица у оквиру програма 

Црвеног крста Србије за смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода 

и других опасности. Подршку такмичењу и овом програму Црвеног крста Србије пружили 

су: Милан Новаковић, начелник Јужнобачког управног округа, Драган Цветићанин пуковник 

полиције, начелник Управе за ванредне ситуације у Новом Саду, Стојан Миловац, командант 

Ватрограсно спасилачке бригаде у Новом Саду. Такмичаре је поздравила, у име домаћина 

Бранислава Туцаков, заменик директора ОШ „Васа Стајић“ а присутнима се обратио и 

Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада. Такмичење су припремили едуковани 
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волонтери уз стручни надзор Дејана Вучковића, стручног сарадника и Александре Милић, 

координатора наведеног програма. 

Такмичење је једна од активности која се реализује у оквиру програма по основу члана 15 

Закона о Црвеном крсту Србије под називом ,, Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће - 

јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних 

непогода и других типова несреће - 2019. година''.  

 

     
 

17. децембар 2019. године - Црвени крст Новог Сада је, у оквиру програма "Смањење ризика 

и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности", реализовао 

едукацију родитеља. На састанку је осим едукације урађена евалуација програма након чега 

су едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада који су учествовали у реализацији 

радионица заједно са секретаром Црвеног крста Новог Сада, Драганом Лазићем и заменицом 

директора основне школе „Васа Стајић“ Браниславом Туцаков поделили плакете. Плакету је 

добио сваки ученик трећег разреда ове школе, њих 104, који су учествовали у програму у 

протекла три месеца. Црвени крст Новог Сада се захваљује руководству школе на челу са 

директором Јацмином Пастоњицки, ученицима, родитељима и посебно учитељицама: 

Јасмини Марин III-2, Илдики Галко III-3, Данијели Грбић III-4 и Мирослави Кузманов III-5 

разред на указаном поверењу, посвећености и сјаној сарадњи приликом реализације 

наведеног програма. 
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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. 

 
 

 

 

14. април 2019. године- У оквиру реализације Градског 

такмичења у пружању прве помоћи едуковани волонтери 

Црвеног крста Новог Сада и Јелена Милић, стручни 

сарадник Црвеног крста Војводине, реализовали су за све 

такмичаре едукативни полигон „Безбедност на води“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

15. мај 2019. године - Поводом обележавања 

Међународног дана безбедности на води, Црвени крст 

Војводине организовао је догађај у просторијама СПЕНС-

а на коме је вршен приказ опреме и програма којима 

располажу организације Црвеног крста. На позив 

организатора, волонтер Црвеног крста Новог Сада, 

Стефан Видосављевић је свим заинтересованим 

посетиоцима демонстрирао поступак рада 

кардиопулмоналне реанимације и учествовао у промоцији 

програма Спасилаштва на води коју је организовао 

Црвени крст Војводине. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ТРАЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
(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 2019. 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 

 

1 

Остала тражења из надлежности СТ 0 0 

                                                                               Укупно 4 3 

 

Служби се обратило 10 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 2019. године, активно учествовао у спровођењу активности 

из програма „Борба против трговине људима“. Програм је реализовало 16 едукатора и три 

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

реализацију информативних радионица.  

Током године, вршњачка едукација је одржана у шест основних и шест средњих  школа у 

Новом Саду. Том приликом,  одржано је преко 122 едукативне радионице и одржана је једна 

трибина на Филозофском факултету у Новом Саду, где је било присутно 64 студента. Такође, 

одржане су и информативне радионице које су укључиле и особе са сметњама у развоју, 

укупно 14 особа. Стандаризовану презентацију имали су прилику да одслушају и 81 

професионалац, који у свом раду може доћи у конктакт са жртвама трговине људима 

(здравстени радници, представници медија итд). Процењујемо да смо у 2019. години, укупно 

едуковали око 3260 ученика, студента и др. 

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 је у периоду од 8. 

до 11. фебруара 2019. године, учествовао 

на Додатној обуци сертификованих и 

активних тренера у Програму борбе 

против трговине људима, на Златибору, 

коју је организовао Црвени крст Србије. 

Нашу организацију су представљали: Раде 

Станојчић – сам. стручни сарадник и 

Немања Ковачевић-тренер у програму 

Борба против трговине људима. Учесници 

су усвојено знања о овој теми применили 

кроз низ интерактивних радионица у циљу 

евалуације дидактичког материјала у 

оквиру превентивног пакета како би се 

тренери спремили за процес релиценцирања који предстоји. 
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На редовном недељном састанку волонтера из 

Програма борбе против трговине људима 

Црвеног крста Новог Сада, дана , одржана је 

панел дискусија на тему трговине људима као 

глобалног феномена, у сарадњи са невладином 

организацијом "Слобода нема цену". 

Волонтери су имали прилику да са 

предавачима продискутују на ову тему, сазнају 

веома корисне информације које ће им 

поспешити даљи рад у спровођењу овог 

програма. Захваљујемо се на сарадњи Добрили 

Марковић и новинаркама Милици Кравић и 

Тамари Сријемац. 

 

Волонтери Црвеног крст Новог Сада су дана 27. 

фебруара 2019. године, присуствовaли 

занимљивој трибини проф. др Савић 

Слободана, са Института за судску медицину 

"Милован Миловановић, која је била одржана у 

Културном центру Новог Сада. Тема предавања 

је била судски приступ жртвама трговине 

људима. 

 

 

 

Црвени крст Србије је организовао обуку 

вршњачких едукатора из Програма борба 

против трговине људима у вили “Кристал” на 

Златибору у периоду од 4 до 8. марта 2019. 

године. Семинару је присуствовало укупно 29 

учесника из 12 организација: Петровац на 

Млави, Лучани, Деспотовац, Лозница, Велика 

Плана, Владимирци, Смедерево, Чукарица, 

Бољевац, Крупањ, Сурдулица, Осечина. Један 

од фасилитатора на овом семинару био је 

волонтер Црвеног крста Новог Сада - Немања 

Ковачевић, тренер у овом програму. 

 

У периоду од 16. до 17. марта 2019. године, Црвени 

крст Краљево је организовао обуку за вршњачке 

едукаторе у Програму борбе против трговине људима. 

Семинару је присуствовао укупно 21 учесник, и током 

овог семинара учесници су стекли знање и вештине која 

ће им помоћи у циљу спровођења овог програма као и 

његовог унапређења. Један од реализатора семинара био 

је наш волонтер - Немања Ковачевић, тренер у овом 

програму. 
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Волонтери Црвеног крста Новог Сада који су 

укључени у спровођење Програма борбе 

против трговине људима су 21. марта. 2019. 

године, посетили Више јавно тужилаштво у 

Новом Саду. Приликом посете учесници су 

имали прилику да се упознају са самим 

процесом суђења, случајевима из праксе из 

локалне средине на територији града Новог 

Сада, посете “скрин” собу као и да разговарају 

са замеником вишег јавног тужиоца у Новом 

Саду, Слободаном Јосимовићем. Волонтери су 

стекли додатна знања и вештине које ће 

поспешити реализацију овог програма. Црвени 

крст Новог Сада се захваљује Слободану Јосимовићу на организације ове посете. 

 

Црвени крст Новог Сада су 22. марта 2019. 

године, посетили евалуатори Програма борба 

против трговине људима који су били у 

пратњи координатора Програма из Црвеног 

крста Србије Јелене Анђелић. Евалуцији су 

присуствовали и наши локални партнери са 

којима сарађујемо у овом програму: 1. Ненад 

Драшковић, координатор Tима Града Новог 

Сада за борбу против трговине људима 2. 

Слободан Јосимовић, виши јавни тужилац у 

Новом Саду 3. Доц. др Нада Падејски 

Шекеровић, Центар за Социјални рад Града 

Новог Сада 4. Станиша Милићевић, 

Полицијска управа Нови Сад 5. Владимир Матијевић, Полицијска управа Нови Сад Након 

одржаног радног дела састанка, наши гости су имали прилику да посете ОШ “Ђорђе 

Натошевић“, где их је дочекао и поздравио директор школе Недељко Ђорђић, где су 

присуствовали предавању из овог Програма. Црвени крст Новог Сада је на крају састанка 

организовао посету Галерији матице српске. 
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Црвени крст Новог Сада је у периоду од 9. до 

10. априла 2019. године, учествовао на 

састанку евалуације Програма борбе против 

трговине људима, на Златибору у хотелу 

„Палисад“. На састанку су разматрани начини 

и идеје унапређена постојећег програма као и 

сам утицај програма претходиних година. 

Нашу организацију на састанку су 

представљали секретар, Драган Лазић и 

тренер, Немања Ковачевић. 

 

 

Црвени крст Војводине је у периоду од 13. до 

14. априла 2019. године, одржао семинар за 

вршњачке едукаторе у Програму борбе против 

трговине људима у одмаралишту Црвеног 

крста “Багремара” у Бачкој Паланци. Семинару 

је присуствовало укупно 30 учесника из 13 

организација, а један од реализатора семинара 

био представник Црвеног крста Новог Сада - 

Немања Ковачевић, тренер у овом програму. 

 

 

 

Црвени крст Новог Сада је дана 8. јуна 2019. 

године, учествовао на обуци за тренере, која је 

одржана у Црвеном крсту Србије. Планирана 

обука је реализована како би оспособила 

тренере да превазиђу идентификоване тешкоће 

у раду и на тај начин дају још бољи допринос 

спровођењу активности Програма. Наш 

представник на овој обуци била је Сања 

Савановић. 

 

 

 

У оквиру едукативне зоне „OPENS State of 

EXIT“ током 19. по реду EXIT фестивала који 

се одржава од 4. до 7. јула 2019. године, на 

Петроварадинској тврђави у Новом Саду, 

Црвени крст Србије и Унитас Фонд на 

заједничком штанду пружају информације 

посетиоцима фестивала о трговини људима и 

мерама заштите које млади могу предузети 

како би остали безбедни у ризичним животним 

ситуацијама. Волонтери Црвеног крста Новог 

Сада, поред важне улоге у пружању прве и 

неодложне медицинске помоћи посетиоцима 

фестивала, поделом едукативног материјала о 

мерама заштите од трговине људима додатно утичу на повећање безбедности младих. 
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Црвени крст Србије је у периоду од 12. до 15. јула 2019. 

године, организовао семинар на Златибору за волонтере коју 

су положили испит за тренере предвиђен Програмом 

превенције трговине људима а да претходно нису имали 

прилике да похађају припремну обуку. Нашу организацију 

на овом семинару представљала је Сања Савановић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Црвени крст Новог Сада је 30. јула 2019. године, у сарадњи са Полицијском управом у 

Новом Саду, Одељење криминалистичке полиције – Одсек за сузбијање трговине људима и 

кријумчарења људи 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. Раде Станојчић, самостални стручни сарадник у Црвеном крсту 

Новог Сада дао је изјаву телевизији РТВ1, Новосадској ТВ и дневном листу Дневник где је 

нашим суграђанима објаснио и пружио више информација о обележавању Светског дана 

Борбе против трговине људима, као и информацију 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. Догађају су присуствовали: Ненад Драшковић, координатор Тима Града Новог Сада за 

борбу против трговине људима, као и представници Центра за социјални рад Града Новог 

Сада и Полицијске управе Нови Сад, Одељење криминалистичке полиције – Одсек за 

сузбијање трговине људима и кријумчарења људи. 
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Црвени крст Новог Сада обележио је 18. октобар – Европски дан борбе против трговине 

људима, у сарадњи са Полицијском управом Нови Сад - Одељење криминалистичке 

полиције – Одсек за сузбијање трговине људима и кријумчарења људи. Манифестација је 

одржана у центру Града Новог Сада, угао Змај Јовине улице и улице Модене, у периоду од 

11,00-13,30 часова. 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 РТВ и Канал 9, и новосадски 

дневни лист Дневник. Након завршене акције, представник Црвеног крста Раде Станојчић, 

самостални стручни сарадник, као члан локалног тима за борбу против трговине људима је 

имао прилику да учествује на Конференцији о трговини људима "Круг подршке" у 

организацији Удружења “Слобода нема цену” , “Опенс 2019” и Европског хришћанског 

политичког покрета- ЕЦПМ у Стартит центру. Конференцији су поред чланова локалног 

тима Града Новог Сада присуствовали Митар Ђурашковић, национални координатор за 

борбу против трговине људима, представница НВО Атина и многи други гости. 
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Црвени крст Новог Сада је у периоду од 19. до 20. октобра 2019. године, реализовао локалну 

обуку за вршњачке едукаторе у превенцији и одговору на изазове трговине људима. Укупно 

14 учесника из новосадских гимназија и средње медицинске школе, имало је прилику да се 

упозна са основим функционисањем овог програма као и да развију кључне вештине за 

вођење радионица међу вршњацима. Првог дана обуке присутне учеснике поздравила је 

Добрила Марковић, испред неформалне групе младих - Слобода нема цену, која је 

потпомогла реализацију локалне обуке. Реализатори обуке били су тренери: Јелисавате 

Андријашевић из Црвеног крста Србија, Михајло Обрадовић из Црвеног крста Параћин и 

Немања Ковачевић из Црвеног крста Новог Сада. 
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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) 

 

Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног крижа Загреб, у периоду од 22. до 24. фебруара 

2019. године, упутио двоје младих волонтера, Јелену Доганџић и Огњена Вучковића, на 

годишњу Скупштину Клуба младих Градског друштва Црвеног крижа Загреб. Млади 

волонтери Црвеног крста Новог Сада су представили активности наше орагнизације у 

области подмлатка и омладине и прве помоћи и реалистичког приказа повреда, оболења и 

стања. Црвени крст Новог Сада се захваљује сјајним домаћинима на срдачном дочеку и 

гостопримству. 

 

     
 

 

Дана 7. марта 2019.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 је у периоду од 10. до 

12. маја организовао 35. Скупштину 

Омладинске теренске јединице „Јован 

Јовановић Змај“ Црвеног крста Новог Сада. У 

оквиру међународне сарадње Скупштини су 

присуствовали драги гости из  организација 

Црвеног крста: Загреб и Осијек (Хрватска), 

Скопље (Северна Македонија), Бања Лука 

(Босна и Херцеговина, Република Српска), 

Тузла (Босна и Херцеговина) 
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3. - 8. јул 2019. године,  у оквиру међународне сарадње представници Црвеног крста Скопље 

( др Хелена Лазаревска и Кристијан Грамов) и Црвеног крст Црне Горе (Жана Павићевић и 

Дарко Ракочевић), су учествовали у санитетском обезбеђењу деветнаестог „ЕXIТ“ фестивала 

на Петроварадинској тврђави. 

 

      
 

Црвени крст Новог Сада je 25. јула 2019. године, у Бијељини, уручио донацију Црвеном крсту 

Републике Српске добијену од стране Владе АП Војводине - Покрајинског секретаријата за 

високо образовање и научно-истраживачку делатност. Хуманитарна пошиљка која је 

додељена Црвеном крсту Републике Српске била је следеће садржине: школске торбе 250 

комада и школски прибор 250 комплета, процењене вредности 1.017.697,50 РСД и намењена 

је социјално угроженој деци.  

Примопредији пошиљке присуствовали су Ђоко Михајловић, генерални секретар Црвеног  

крста Републике Српске и Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада. 

 

     
 

Црвени крст Новог Сада је, захваљујући Црвеном крсту Србије, организовао учешће 

волонтерке Наталије Свилар, на 15. кампу младих Црвеног крста Медитерана „Atlantis XV”. 

Овај Камп је одржан у периоду од 19. до 26. јула 2019. године, у Дому солидарности у 

Сутомору, а организатор је био Црвени крст Црне Горе у сарадњи са Центром за сардњу на 

Медитерану (CCM) Шпанског Црвеног крста. На Кампу је учествовало 80 младих волонтера 

из 26 националних друштва Црвеног крста/Црвеног полумесеца из региона Медитерана, који 

су имали прилику да размене знања и искуства из области деловања Црвеног крста.  
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Ове године мото Кампа био ј : „Промоција хуманости и подизање гласа младих“, са циљем 

да се коришћењем међукултуралног дијалога, изграде капацитети младих као представника 

позитивних промена у својим мултукултуралним заједницама.  

Црвени крст Србије, на овом Кампу, осим Наталије Свилар, представљала је и Катарина 

Атић, волонтерка Црвеног крста Мионица.  

 

     
 

Црвени крст Новог Сада на позив Црвеног 

крста Бања Лука учествовао у раду Кампа 

омладине Црвеног крста Бања Лука. Камп је 

реализован у периоду од 27. јула до 2. августа 

2019. године, у месту Бардача, општина Србац, 

недалеко од Бања Луке. Камп је окупио око 50 

младих волонтера из Црвеног крста Бања Лука 

и госте из организација Црвеног крста Новог 

Сада, Београда, Суботице, Зрењанина и 

Никшића.Представници Црвеног крста Новог 

Сада, Марко Живић и Радомир Средановић  

похађали су обуку из области Реалистичког 

приказа повреда остања и обољења, као и 

обуку из области Маркирања повреда.  

 

Црвени крст Новог Сада је организовао 

седмодневни Камп подмлатка у Одмаралишту 

Црвеног крста Бачка Паланка у Багремари, у 

периоду од 5. до 11. јула 2019. године, 

Полазници Кампа су деца из новосадских 

основних школа, а у раду Кампа учествовало је 

и шесторо представника из Бања Луке 

(Драгана Новаковић и Немања Ратковић), 

Осијека (Стела Јуранек и Доминик Ловаковић) 

и Тузле (Азра Касумовић и Емана Ханан 

Пињић). 
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Црвени крст Новог Сада je на позив Црвеног крижа/крста 

града Тузла учествовo у раду Кампа „Летња школа 

младих“. Камп je одржаn у периоду од 13. до 17. августа 

2019. године у Еко дому на Старој Мајевици, недалеко од 

Тузле. Представниk Црвеног крста Новог Сада, едуковани 

волонтер Ђорђе Топић, учествoвао je као предавач прве 

помоћи. 

 

 

 

 

 

 

На позив Црвеног крижа/крста града Тузла секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган 

Лазић присуствовао је Завршној вежби Кампа „Летње школа младих“ која је одржана 16. 

августа 2019. године испред Еко дома на Старој Мајевици, недалеко од Тузле. Завршној 

вежби су присуствовале колеге из Црвеног крижа/крста дистрихта Брчко, Денис Шехановић, 

Црвеног крижа Лукавац, Мустафа Османовић,  Црвеног крижа Осијек, равнатељ Денис 

Ћосић а домаћин је био секретар Црвеног крижа/крста града Тузла, Сеад Хасић.  

 

     
 

На позив Црвеног крижа Осијек, млади 

волонтери Црвеног крста Новог Сада, Давид 

Будак и Стефан Доганџић, учествовали су у 

раду 16. Летње школе младих друштва 

Црвеног крижа Осијечко-брањске жупаније. 

Летња школа је реализована у периоду од 17. 

до 27. августа у одмаралишту Црвеног крижа 

Осијечко-барањске жупаније у Ораховици. 

У понедељак, 26. августа 2018. године, у 

Ораховици (Хрватска), Дејан Вучковић 

координатор за ванредне околнсти, је 

присуствовао свечаности поводом затварања 

16. 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). 

У раду школе, од 17. до 27. 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 
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помоћи, превенције болести зависности, превенције трговине људима и програма сигурног 

понашања на интернету, за деловање у катастрофама са нагласком на комуникацију и 

организационе вештине, као и програма реалистичког приказа повреда, оболења и стања. 

 

Црвени крст Новог Сада уручио је 29.08.2019. 

године хуманитарну пошиљку Црвеном крижу 

Вуковар, за крајњег корисника Заједничко веће 

општина Вуковар. Донација се састојала од 191 

школске торбе дониране од стране 

Покрајинског секретаријата за високо 

образовање и научно-истраживачку делатност 

Владе АП Војводине и Града Новог Сада. Ова 

донација намењена је Заједничком већу 

општина Вуковар за децу која полазе у први 

разред основне школе, у школској 2019/2020 

години, на територији источне Славоније, 

Барање и западног Срема. Влатко Главаш в.д. 

равнатеља Црвеног крижа Вуковар, Срђан Јеремић, председник Заједничког већа општина 

Вуковар и и Винко Лазић, секретар Заједничког већа општина Вуковар присуствовали су 

примопредаји ове хуманитарне пошиљке. 

 

Волонтери Црвеног крста Новог Сада обучени 

у пружању прве помоћи, су били део тима који 

је заједно са волонтерима Црвеног крста Црне 

Горе, вршио санитетско обезбеђење „Sea 

dance“ фестивала. Шесто издање “Sea dance“ 

фестивала одржано је од 30. августа до 1. 

септембра 2019. године у тиркизној ували, на 

плажи Буљарица у Будви. Нашу екипу прве 

помоћи чинили су: др Стефан Видосављевић, 

Жељко Жировић, Бранислав Грујић, Милана 

Бојиновић и Нађа Милетић. Захваљујемо се 

Црвеном крсту Црне Горе који је нашој екипи 

био одличан домаћин 

 

На позив Црвеног крста Скопље а на основу Споразума о међународној сарадњи, делегација 

Црвеног крста Новог Сада је учествовала на семинару „Млади промотери добровољног 

давалаштва крви“, који је одржан у одмаралишту Црвеног крста Скопље „Солферино“, у 

Струги, у периоду од 13. до 15. септембра 2019. године.  Организатор семинара био је 

Црвени крст Северне Македоније, а циљ је био да се млади мотиватори у области 

добровољног давалаштва крви обуче у областима тимског рада, презентацији вештина, 

лидерству и промоцији позитивних примера и искустава.  

На семинару су учествовали представници младих из „Клуба 25“ из Северне Македоније 

(Скопље, Битоља, Охрид) и Албаније (Тирана). На овом семинару нашу организацију су 

представљали едуковани млади волонтери: Аријана Фишић и Слађана Игић, у пратњи Мире 

Алимпић и вишеструког добровољног даваоца крви, Бошка Маленића. Делегацију Црвеног 

крста Новог Сада је 14. септембра 2019. године, примио и пожелио добродошлицу генерални 

секретар Црвеног крста Северне Македоније, Саит Саити. Љубазни домаћини су у слободно 

време упознали нашу делегацију са културно-историјским знаменитостима Скопља, Охрида 

и Струге. 
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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. Саветовање је 

одржано у периоду од 27. до 29. септембра 

2019.године, у Кладову, у хотелу „Ђердап“.  

На Саветовању су учествовали и  

- Глигор Новачевски, стручни сарадник 

Црвеног крст Северне Македоније и  Деан 

Стојковски, председник Комисије за ДДК Црвеног крста Скопља са сарадницима. 

- Мартина Хећимовић, заменик равнатеља Црвеног крижа Осијек и Томислав Томас, 

стручни сарадник из наведене организације. 
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САРАДЊА СА ГРАДОМ НОВИМ САДОМ 

 

Седница Скупштине Црвеног крста Новог Сада одржана је 7. марта 2019. године, у Свечаној 

сали војске Србије, Београдски кеј број 9. Седници  је  присуствовала делегација Града Новог 

Сада: Александар Петровић помоћник Градоначелника за међународну сарадњу, Љиљана 

Коковић, помоћник Градоначелника за социјална питања и Вера Гркавац, в.д. начелника 

Градске управе за дечију и социјалну заштиту; 

 

    
 

Црвени крст Новог Сада је 28.1.2019. године, уручио хуманитарну помоћ у виду беле технике 

Црвеном крсту Жагубица. На основу Закључка Градског већа Града Новог Сада од 18.12.2018. 

године, а у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту Црвени крст Новог 

Сада је обезбедио хуманитарну помоћ у виду 59 фрижидера, 33 електрична шпорета и 6 

веш машина за угрожене породице у Општини Жагубица. Уручењу помоћи су присуствовали 

Љиљана Коковић – помоћница Градоначелника за социјална питања, Вера Гркавац – в.д. 

начелника Градске управе за дечију и социјалну заштиту и Драган Лазић секретар Црвеног 

крста Новог Сада. Делегацију су примили председник општине Жагубица Сафет Павловић, 

заменик председник општине Жагубица Предраг Ивковић и секретар Црвеног крста Жагубица 

Дејан Николић. 

 

     
 

Помоћница градоначелника задужена за социјална питања, Љиљана Коковић и секретар 

Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић су 19. марта и 17 маја 2019. године посетили 

просторије у Кисачу, које користи Основна организација Црвеног крста Кисач, улица 

Словачка 10. Наведене просторије служе за  реализацију активности Црвеног крста Новог Сада 

и помоћ социјално угроженим становницима овог приградско насеља. Волонтери Црвеног 

крста Кисач су упознали госпођу Коковић са проблемима, са којима се сусреће ова основна 

организација у раду. Договорено је да се покуша наћи решење за несметано функционисање 

ове основне  организације која на наведеном простору ради више од 50 година, са основним 

циљем да се социјалне услуге приближе корисницима. 
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Црвени крст Новог Сада и Град Нови Сад су организовали пријем 14. јуна у 12,00 сати, у 

Градској кући, Трг слободе 1, на коме су се добитницима признања у области добровољног 

давалаштва крви обратили председник Скупштине Града Новог Сада, Здравко Јелушић, 

председник Црвеног крста Новог Сада, пуковник др Братољуб Бркљача и вршилац дужности 

директора Завода за трансфузију крви Војводине, прим. др Сања Богдановић. Добровољне 

даваоце крви и госте у Свечаној сали Градске куће поздравио је председник Скупштине Града 

Новог Сада Здравко Јелушић, поручивши окупљенима да они који су се нашли у ситуацији да 

им лично, или њиховим најближима, треба крв знају колико је добровољно давање крви битно 

за друштво у целину. 

 

     
 

Црвени крст Новог Сада је 5.јула 2019. 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 92 деце основношколског узраста, у 

пратњи 5 васпитача, у одмаралиште Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“, у Баошићу. 

(смена од 6. до 15. јула 2019. године). Испраћају деце присуствовали су  помоћница 

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

заштиту, Вера Гркавац. 
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Дана 22. августа 2019. године, децу и представнике општине Ранилуг са Косова и Метохије у 

Свечаној сали Градске куће, примио је члан Градског већа за омладину и спорт Огњен 

Цвијетићанин. Том приликом Владица Аритоновић, председник 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, Културну 

станицу „Свилара“ и организована је шетња центром града у пратњи туристичког водича. 

Ручак за децу и госте је организован у ресторану „Лазин салаш“. 

 

     
 

Помоћница градоначелника Новог Сада Љиљана Коковић, в.д. начелника градске управе за 

дечију и социјалну заштиту Вера Гркавац и секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић 

посетили су 24.9.2019. године, децу која су боравила у Кампиралишту Црвеног крста Сомбор 

у Бачком Моноштору. Делегацију из Новог Сада у просторијама Црвеног крста Сомбор 

примили су заменик градоначелника Сомбора Антониo Ратковић, помоћник начелника 

одељења за образовање Милан Проле и секретар Црвеног крста Сомбор Биљана Клипа, која је 

упознала госте са активностима које спроводи ова организација у локалној заједници. 

Помоћница градоначелника Новог Сада Љиљана Коковић, в.д. начелника градске управе за 

дечију и социјалну заштиту Вера Гркавац и секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић 

посетили су 25.9.2019. године, децу из новосадских основних школа која бораве у 

одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком Брегу. Помоћница градоначелника Новог 

Сада Љиљана Коковић, председница Актива директора новосадских основних школа Јасмина 

Пастоњицки и секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић посетили су 26.9.2019. 

године, децу из новосадских основних школа која су боравила у одмаралишту Црвеног крста 

Бачка Паланка у Багремари. 
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Црвени крст Новог Сада је у оквиру  Месеца 

солидарности, а на препоруку Црвеног крста 

Србије, 18.октобра 2019. године обележио 

Светски дан хране и Светски дан борбе против 

сиромаштва. Догађају, у просторијама Народне 

кухиње Црвеног крста Новог Сада, Футошка 14, 

присуствовали су Тихомир Николић, члан 

Градског већа за социјалну заштиту и бригу о 

породици и деци, и у име донатора председник 

Ротари клуба Новог Сада, господин Тибор 

Бодоло као и представници медија. 

 

Црвени крст Новог Сада је 31.октобра 2019. 

године, 40.  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, члан 

Градског већа за дечију и социјалну заштиту и 

бригу о породици Тихомир Николић,  Љиљана 

Коковић, помоћник Градоначелника Новог Сада за социјална питања, Вера Гркавац, 

начелница Градске управе за социјалну и дечју заштиту, Ана Вила, директорка Дома за децу 

и омладину ометену у развоју-Ветерник, Славица Шкрбић, директорка Геронтолошког центра 

Нови Сад, Мирко Јанкелић, директор СОС Дечје село-Сремска Каменица и др. 

 

Дана 14.11.2019. године,  испраћају прве групе 

пензионера који су отишли на седмодневни 

рехабилитациони опоравак у Бању Јунаковић – 

Апатин,  на платоу испред Железничке станице 

у Новом Саду, 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. 

 

Помоћница градоначеника за социјална питања, 

Љиљана Коковић и в.д. начелника градске 

управе за социјалну и дечију заштиту, Вера 

Гркавац 25. новембра 2019. године, посетиле су 

магацин Црвеног крст Новог Сада, у 

Петроварадину, улица Раде Кончара 1. Том 

приликом присуствовале су уручењу помоћи 

социјално угроженим породицама у оквиру 

програма за директно ублажавање сиромаштва.  
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Помоћница градоначенлика за социјална 

питања, Љиљана Коковић, в.д. начелника 

градске управе за социјалну и дечију заштиту, 

Вера Гркавац и секретар Црвеног крста Новог 

Сада, Драган Лазић посетили су 16.12.2019. 

године Бању Јунаковић -Апатин. У наведеном 

периоду, у бањи се  налазило 88 пензионера из 

Новог Сада, у оквиру седмодневног 

рехабилитационог опоравака. Црвени крст 

Новог Сада, у сарадњи са Градском управом за 

социјалну и дечију заштиту реализовао је 

седмодневни рехабилитациони опоравак за 420 

пензионера у бањско-климатским лечилиштима 

Јунаковић-Апатин (230 пензионера), Русанда-Меленци (94 пензионера) и Кањижа (96 

пензионера) у периоду од 14. новембра до 20. децембра 2019. године.   

 

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 26. децембра 2019. 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 

 

Председник Покрајинске владе AП Војводине Игор Мировић посетио је 21. маја 2019. године 

магацин Црвеног крста Новог Сада - Градске организације (Раде Кончара 1, Петроварадин), 

одакле је упућена помоћ коју је Покрајинска влада донирала Епархији рашко-призренској за 

народне кухиње. У делегацији АП Војводине био је и проф. др Зоран Милошевић, покрајински 

секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, а састанку је присуствовао и 

Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног крста Војводине. 
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У уторак, 9. јула 2019. године, у 11.00 сати, испред магацина Црвеног крста Новог Сада у 

Петроварадину (Ул. Раде Кончара 1), председник Покрајинске владе Игор Мировић 

присуствоваo je испраћају контингента хуманитарне помоћи Епархији рашко-призренској. 

Влада АП Војводине у сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада реализовала је ову донација 

коју чине прехрамбени производи, средства за личну и колективну хигијену, укупне тежине 

22.000 килограма и намењена је социјално угроженом становништву на Косову и Метохији. 

Догађају су присуствовали и проф. др Зоран Милошевић, покрајински секретар за високо 

образовање и научноистраживачку делатност и Радован Дурутовић, директор Дирекције за 

робне резерве АП Војводине. 

     
Дана 23. августа 2019. године, председника АП Војводине, Игора Мировића, примио је ђаке 

са Косова и Метохије (општина Ранилуг и Партеш) где су деци уручене школске торбе и 

прибор за предстојећу школску годину. Присутне је у свечаном холу зграде АП Војводине 

поздравио председник АП Војводине, а пријему су присуствовали: Дејан Укропина, 

председник Црвеног крста Војводине, Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног крста 

Војводине, Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада, Александра Танасијевић, 

секретар Црвеног крста Зрењанин,  Драган Којић, директор Градске библиотеке у Новом Саду, 

Виолета Страхињевић, директор ШОСО „Милан Петровић" и Драган Љубинац, координатор 

активности.  

 

     

Покрајински секретар за високо образовање и 

научноистраживачку делатност, проф. др Зоран Милошевић 

примио је 14.2.2018. године, секретара Црвеног крста Новог 

Сада- Градске организације, Драгана Лазића. На састанку 

секретар Лазић је упознао проф. др Зорана Милошевића са 

плановима и активностима Црвеног крста Новог Сада у 2019. 

години. Том приликом секретар Милошевић дао је пуну 

подршку активностима  Црвеног крста Новог Сада а 

договорена је и будућа сарадња. 

 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2019.годину 

118 

Делегација Црвеног крста Новог Сада је 4. априла 2019. године, посетила Покрајински 

секретараијат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине. Проф. др 

Зоран Милошевић, покрајински секретар је истако дугогодишњу добру сарадњу са Црвеним 

крстом Новог Сада а разговарано је о активностима и даљим плановима у пројектима наше 

организације.Том приликом, председник Црвеног крста Новог Сада, пуковник др. Братоољуб 

Бркљача уручио је Сребрни знак, високо признање Црвеног крста Србије, проф. др Зорану 

Милошевићу, а уручењу су присуствовали секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић 

и Јелена Станић Марић, помоћница покрајинског секретара. 

У делегацији Црвеног крста Новог Сада, поред председника био је и секретар, Драган Лазић. 

 

     
 

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине 

проф. др Зоран Милошевић и помоћница покрајинског секретара, Јелена Станић Марић 

посетилу су 9. маја 2019. године Црвени крст Новог Сада. Делегација је  посетила магацин 

Црвеног крста Новог Сада у улици Раде Кончара 1А, Петроварадин и седиште у Пионирској 

улици бр.12. Приликом посете проф. др Зоран Милошевић  је упутио честитке секретару 

Драгану Лазићу поводом Светског дана Црвеног крста и истакао важну улогу наше 

организације у социјално-хуманитарној делатности. Разговарано је о наставку сарадње, о којој 

се професор Милошевић изразио афирмативним речима.  

 

     
 

Основна организација Црвеног крста Покрајинских органа и Скупштине АП Војводине је дана 

8. априла 2018. године, у Клубу посланика Скупштине АП Војводине, организовала 

свечаност поводом Дана захвалности за дату крв. Основна организација Црвеног крста 

Скупштине АП Војводине је 8. априла 2019. 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 шест захвалница за 10 пута дату крв, 

четири захвалнице за 20 пута дату крв и три плакете за 35 пута дату крв. У име Скупштине 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2019.годину 

119 

Аутономне Покрајине Војводине присутне je поздравио заменик генералног секретара 

Скупштине АП Војводине Борис Бајић. 

Наведеном догађају су присуствовали: Никола Бањац, генерални секретар Скупштине АП 

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

Митрашиновић, секретар Црвеног крста Војводине и Драган Лазић, секретар Црвеног крста 

Новог Сада, као и стручни сарадници задужени за област добровољног давалаштва крви. 

 

     
 

Градско такмичење у пружању прве помоћи 

одржано је 14. априла 2019. године у СОС 

Дечијем селу „Др Милорад Павловић“ у 

Сремској Каменици. На почетку такмичења све 

такмичаре и госте поздравила је помоћница 

Покрајинског секретара за здравство АП 

Војводине, др Снежана Бојанић. 

 

 

 

 

Секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган 

Лазић, састао се 24. априла 2019. 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 четвртак, 6. јуна, у Великој сали зграде 

Скупштине АП Војводине са почетком у 9.00 

часова, одржана је прва седница Посланичке 

групе пријатељства Скупштине Аутономне 

покрајине Војводине са Народном скупштином 

Републике Српске. На позив Скупштине АП 

Војводине, седници су у својству госта 

присуствовали пуковник др Братољуб Бркљача, 

председник Црвеног крста Новог Сада и Драган 

Лазић, секретар. 
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САРАДЊА СА ЈУЖНОБАЧКИМ УПРАВНИМ ОКРУГОМ 

 

Начелник Јужнобачког управног округа, Милан 

Новаковић и др  др Светлана Балашевић-Тубић, 

директор Института за ратарство и повртарство 

"НС СЕМЕ" су 8. априла 2019. 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 домаћинст-

ваима са једним до два јутра земље. 

 

 

 

 

Начелник Јужнобачког управног округа, Милан 

Новаковић, поздравио је све такмичаре и госте 

на Градском такмичењу у пружању прве 

помоћи, које је одржано је 14. априла 2019. 

године, у СОС Дечијем селу „Др Милорад 

Павловић“, у Сремској Каменици. 

 

 

 

 

 

 

 

Црвени крст Новог Сада је 11.децембра 2019. 

године организовао такмичење на тему 

смањења ризика и ублажавања последица од 

елементарних непогода и других опасности. На 

такмичењу је учествовало 40 ученика трећих 

разреда основне школе „Васа Стајић“ који су 

имали прилику да прођу кроз радионице  које су 

реализовали едуковани волонтери Црвеног 

крста Новог Сада. Подршку такмичењу и овом 

програму Црвеног крста Србије пружили су: 

Милан Новаковић, начелник Јужнобачког 

управног округа, Драган Цветићанин пуковник 

полиције, начелник Управе за ванредне 

ситуације у Новом Саду, Стојан Миловац, командант Ватрограсно спасилачке бригаде у 

Новом Саду. 
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Цивилно војна сарадња 

Прва бригада Копнене војске Србије 

 

Црвени крст Новог Сада је 12. јуна 2019. године, на позив Прве бригаде Копнене војске Србије, 

учествовао у реализацији заједничке вежбе припадника Војске Србије (1. бригаде Копнене 

војске) и Сектора за ванредне ситуације МУП из области заштите и спасавања (Ватрогасне 

бригаде МУП из Новог Сада и одељења за неексподирана УбС из Београда). Вежба је одржана 

у касарни „Тврђава“ у Петроварадину. 

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада су учесницима и посматрачима вежбе 

презентовали задатке из домена заштите и пружања помоћи цивилном становништву. 

Показном вежбом смо истакли значај прве помоћи, чије познавање у кризним ситуацијама 

може да учини, да драгоцени људски животи буду спасени.   

 

     
 

Командант Прве бригаде Копнене војске Србије бригадни генерал Зоран Насковић, посетио је 

28. новембра 2019. године Црвени крст Новог Сада. Секретар Црвеног крста Новог Сада,  

Драган Лазић упознао је генерала Насковића са активностима које реализује наша 

организација у области цивилно војне сарадње а било је речи и о другим активностима које 

реализује наша организација. Договорен је наставак и унапређење сарадње Прве бригаде 

Копнене војске Србије и Црвеног крста Новог Сада а генерал је изразио подршку 

активностима Црвеног крста. 
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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 01.01.2019.године до 31.12.2019. године објављенa су 72 текста у 

различитим дневним и недељним новинама (Дневник, Блиц, Вечерње новости, Данас, 

Политика, Курир, Информер, 24 сата итд) и 83 прилога која су емитована 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 183 минута.  

Црвени крст Новог Сада има отворене странице на друштвеним мрежама „Facebook“, која 

тренутно има 3.446 пратиоца и „Instagram“, која има 950 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  

 
27. јануар 2019. године, Црвеном крсту Новог Сада је Студентска асоцијација Факултета 

техничких наука Универзитета у Новом Саду, у Свечаној сали ФТН-а, уручила Захвалницу 

поводом учешћа у хуманитарној акцији „Светосавска радост''. 

 

27. фебруар 2019. године, Клуб еминентних добровољних давалаца крви Новог Сада је, 

уручио Захвалницу  Омладинској теренској јединици „Јован Јовановић Змај“ Црвеног крста 

Новог Сада. Захвалница је уручена на годишњој Скупштини овог удружења у Свечаној сали 

Скупштине Града Новог Сада.  

 

1. марта 2019. године, поводом Светског дана цивилне заштите, на Свечаној седници која је 

одржана у сали гимназије „Лаза Костић“ Црвеном крсту Новог Сада је уручена Плакета 

Јужнобачког управног округа. 

 

7. март 2019. године, Удружењe грађана „СУНЦЕ“ за церебралну и дечију парализу 

Јужнобачког округа Нови Сад је уручилo Захвалницу Црвеном крсту Новог Сада. односно 

председнику, пуковнику др Братољубу Бркљачи. Захвалница је уручена на Скупштини 

Црвеног крста Новог Сада, у Свечаној сали Дома војске Србије, Београдски кеј 9. 

 

21. март 2019. 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‟. 

 

12. мај 2019. године, Црвени крст Зрењанина уручио је захвалницу Црвеном крсту Новог 

Сада поводом учешћа, на градском такмичењу екипа у пружању прве помоћи које је одржано 

у Планковој башти, градском парку у Зрењанину. Захвалницу је уручио Симо Салапура, 

помоћник градоначелника Зрењанина.  

 

13. мај 2019. године, Медицинска школа „7 април“ је уручила захвалницу Црвеном крсту 

Новог Сада на Свечаности поводом Светског дана медицинских сестара.  

17. мај 2019. године, Црвеном крсту Новог Сада је уручена Захвалница Медицинског 

факултета у Новом Саду поводом обележавања 58. година постојања. 

17. мај 2019. године, Црвени крст Новог Сада, на позив Департмана за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, уручио је захвалницу 

Црвеном крст Новог Сада  за учешће на манифестацији Ноћ биологије, која је реализована 

девети пут.  

20. мај 2019. године, Црвеном крсту Новог Сада је Ненад Сударов, директор Планинарског 

маратона на Фрушкој гори, уручио Захвалницу у знак признања за пружену помоћ и укупан 

допринос у организацији 42. Планинарског маратона на Фрушкој гори. 

13. новембар 2019. године, Црвеном крсту Новог Сада је Институт за здравствену заштиту 

деце и омладине Војводине Нови Сад, уручио Захвалницу приликом примопредаје донације 

млека за бебе коју је обезбедила наша организација у сарадњи са Црвеним крстом Земун. 

31. децембар 2019. године, Црвеном крсту Новог Сада је Школа за основно и средње 

образовање „Милан Петровић“ са Домом ученика уручила Захвалницу за изузетну сарадњу. 
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