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На основу методологије за вредновање 
рада организација Црвеног крста у 
Србији, и Одлуке Управног одбора 
Црвеног крста Србије бр. 474/1 од 6. 
априла 2022. године,  Црвени крст 
Новог Сада је најбоља организација у 
односу на 160 организација 
nационалног друштва. Наша 
организација, захваљујући градњи 
капацитета и подизању квалитета и 
обиму услуга, налази се на наведеној 
позицији од 2014. године. 
 
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). 
 
Активности у 2022. години су реализоване у складу са: 
 

• Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о трансфузиjској медицини, Законом о 
здравственој заштити, Законом о јавном здрављу, Законом о безбедности и здрављу на 
раду, Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Законом о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама; 

• Статутом Црвеног крста Новог Сада; 
• Стратешком оријентацијом Црвеног крста Србије за период 2022-2026. 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. 
 
Извештајем о раду Црвеног крста Новог Сада за 2022. године представљена је реализација 
послова и задатака утврђених Планом рада и дефинисаних календаром активности Црвеног 
крста Србије. 
 
У 2022. години, потреба за деловањем организације Црвеног крста Новог Сада била је 
изражена. Активности Црвеног крста Новог Сада као одговор на епидемију вирусом корона 
су биле усмерене на заштиту и подршку прималаца помоћи Црвеног крста, волонтера и 
запослених. Активности које су кључне за најугроженије грађане су прилагођене како би се 
обезбедио њихов континуитет,  а пре свега програми социјалне делатности, народних кухиња 
и добровољно давалаштво крви.   
 
Црвени крст Новог Сада је своје активности током јануара, фебруара и марта месеца 2022. 
године, реализoвао у складу са нестабилном епидемиолошком ситуацијом у граду Новом Саду 
изазваном вирусом SARS-CoV-2, и своје активности је базирао на ублажавању последица 
болести COVID-19. Почетком године дошло је до наглог погоршања епидемилошке ситуације, 
која је трајала до половине фебруара. Током марта и априла месеца епидемилошка ситуација 
је варирала,  да би у мају месецу прешла у повољну.  
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Претходне, 2020. и 2021. година биле су обележене кризом са каквом се до сада нисмо срели. 
Пандемија COVID -19 je променила животе свих нас, животи и здравље великог броја људи 
су били и јесу још увек угрожени и утицала на погоршање угрожености већ рањивих 
категорија, социјално угрожених људи и других. Од почетка пандемијске кризе, Црвени крст 
Новог Сада - његови волонтери, професионално запослени, показали су велику хуманост, 
пожртвовање, знање и храброст. 
 
Током 2022. 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. 
 
Значајно је напоменути да је Град Нови Сад, препознао Црвени крст Новог Сада као поузданог 
партнера и на основу тога је вршен редован пренос буџетских средстава, највећим делом преко 
Градске управе за дечију и социјалну заштиту и мањи износ преко Градске управе за 
здравство, на основу уговора о реализацији програма и пројеката у 2022. години.   
 
Црвени крст Новог Сада као саставни део Црвеног крста Србије и Црвеног крста Војводине  је 
деловао у складу са Основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца, а све своје капацитете ангажовао је у циљу адекватног, благовременог и 
квалитетног одговора на хуманитарне потребе у заједници.  
 
Ангажовањем великог броја волонтера, који су се определили за рад у Црвеном крсту Новог 
Сада, омогућено је да органи Црвеног крста Новог Сада, почев од Скупштине, Управног 
одбора, Надзорног одбора и Комисија, своју делатност, која проистиче из Принципа 
Међународног покрета Црвеног крста, реализују у потпуности. 
 
Од посебног значаја је да  је Скупштина Црвеног крста Србије усвојила нови етички кодекс - 
кодекс понашања волонтера и запослених који је презентован члановима управљачких органа, 
запосленимa и волонтерима Црвеног крста Новог Сада који су се својим потписима изјава о 
прихватању етичког кодекса сагласили са одредбама истог. 
 
На основу Одлуке Скупштине Црвеног крста Србије од 15. децембра 2021. године и Одлуке  
Скупштине Црвеног крста Војводине од 10. марта 2022. године о расписивању избора у 
организацијама Црвеног крста Србије за мандатни период 2022 - 2026. година, Црвени крст 
Новог Сада је завршио изборне активности 10. маја 2022. године. 
 
Црвени крст Новог Сада као саставни део Црвеног крста Војводине, односно Црвеног крста 
Србије и као највећа и најстарија хуманитарна организација у граду својим деловањем и 
програмима које реализује потврдио је да има потенцијала за спровођење ефикасних и 
ефективних програма и активности, користећи своје људске ресурсе, мрежу основних 
организација и едуковане професионалне сараднике и волонтере, а све на корист 
најугроженијих људи.  
 
У извештају о раду за 2022. годину 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: 
 

1. Организациoни развој 
2. Промоција и омасовљавање добровољног давалаштва крви 
3. Здравствено превентивна делатност 
4. Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења 
5. Социјална делатност 
6. Подмладак и омладина 
7. Деловање у несрећама 
8. Служба тражења 
9. Ширење знања о  међународном хуманитарном праву и Основним принципима 

Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца – Дифузија 
10. Међународна сарадња 
11. Односи са јавношћу 

 
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 2022. 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 12 951. чланa, са плаћеном чланарином у 89 oсновних организација и 
aктива; 

• организационом и кадровском јачању Секретаријата као и основних организација и актива 
Црвеног крста у предузећима, васпитно-образовним институцијама, установама, 
институцијама 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 
Јужнобачким управним округом, Дирекцијом за робне резерве АП Војводине, 
Покрајинским секретаријатом за високо образовање и научноистраживачку делатност АП 
Војводине, Војском Србије, Универзитетом у Новом Саду, институцијама и установама 
које обављају сличне активности, са циљем да организација Црвеног крста Новог Сада што 
успешније реализују своје задатке; 
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На основу Програма „Недеље Црвеног крста“ у 
периоду од 8. до 15. маја реализоване су бројне 
и већ афирмисане активности Црвеног крста 
Новог Сада. Светски дан Црвеног крста (8. мај) 
и Недеља Црвеног крста (од 8. до 15. маја) 
обележени су под слоганом „Заједно чинимо 
свет хуманијим''. Учинимо свет хуманијим тако 
што ћемо бити пажљиви, слушати своје 
суграђане, обратити пажњу на заштиту човекове 
околине, што ћемо поклонити своје време неком 
другом или пружити директну помоћ 
најугроженијима. Сви воле када им се догоде мале, једноставне, добре ствари. Учините такве 
гестове хуманости сваки дан. Обрадујте некога. Црвени крст Новог Сада је у наведеном 
периоду реализовао 29 активности.  

 
Редовна седница Скупштине Црвеног крста Новог Сада 

 
Седница Скупштине Црвеног крста Новог Сада, одржана је 4. марта 2022. године, у сали 
Црвеног крста Војводине, Пионирска улица број 8. На седници су између осталог 
презентовани и усвојени Извештај о раду за 2021. годину, План рада за 2022. годину, 
Извршење финансијског плана са завршним рачуном за 2021. годину и усвојене су Одлуке о 
расписивању избора у Црвеном крсту Новог Сада за мандатни период 2022-2026. године. 
Захваљујемо се сви члановима Скупштине, волонтерима и запосленима на доприносу у 
реализацији програмских активности Црвеног крста Новог Сада. 
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Изборнa седница Скупштине Црвеног крста Новог Сада 
 

Изборнa седница Скупштине Црвеног крста Новог Сада – Градске организације одржанa je у 
уторак, 10. маја 2022. године, у Сали Црвеног крста Војводине, Пионирска 8. На седници су 
изабрани носиоци функција у Црвеном крсту Новог Сада за мандатни период 2022 - 2026. 
година: 
 

 
 

Председник Црвеног крста Новог Сада: пуковник др Братољуб Бркљача 
Потпредседница Црвеног крста Новог Сада: Алексасндра Бер Божић. 
Управни одбор Црвеног крста Новог Сада:  

1. пуковник др Братољуб Бркљача, председник, спец. опште медицине  
2. Александра Бер Божић, потпредседница, професор педагогије 
3. проф. др Ева Лончар, доктор технолошких наука у пензији 
4. проф. др Миодраг Драпшин, доктор медицинских наука 
5. проф. др Владимир Баровић, доктор политичких наука 
6. Прим. др Биљана Савић, спец. спортске медицине 
7. Петар Наранчић, професор историје 
8. Мирјана Скандарски, дипломирани правник, судија у пензији 
9. Ивана Копривица, дипломирани психолог - мастер пословне психологије 
10. Лазар Мајсторовић, свештеник Српске Православне Цркве 
11. Ана Пајкић, студент 
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Надзорни одбор Црвеног крста Новог Сада: 
1. Весна Срданов, председница, дипломирани правник  
2. Сандра Јавор Ивић, дипломирани правник 
3. Бранка Грбовић, дипломирани економиста 

 
Председници Комисија Црвеног крста Новог Сада: 

1. Даница Вигњевић, адвокат, Комисија за организацију и развој 
2. Проф. др Ева Лончар, Комисија за добровољно давалаштво крви 
3. Проф. др Миодраг Драпшин, Комисија за прву помоћ и реалистички приказ 

повреда, обољења и стања 
4. Прим. др Биљана Савић, Комисија за здравствену делатност 
5. Сања Матејашев, професор 

разредне наставе - мастер, 
Комисија за подмладак и омладину 

6. Титијана Журжован, дипломирани 
правник, Комисија за социјалну 
делатност 

7. Бранислав Грујић, Комисија за 
припрему и деловање у несрећама 

8. Мирјана Скандарски, судија, 
Комисија за службу тражења 

9. Проф. др Владимир Баровић, 
Комисија за информисање  

 
За представнике Црвеног крста Новог Сада у Скупштини Црвеног крста Војводине изабрани 
су: 

1. проф др Ева Лончар 
2. Дејан Укропина 
3. прим. др сци. мед. Биљана Савић 
4. Сергеј Цицвара 

 
За представнике Црвеног крста Новог Сада у Скупштини Црвеног крста Србије изабрани су: 

1. Дејан Укропина 
2. др Драган Лазић  

На седници Скупштине обележен је 11. мај, Национални дан Добровољних давалаца крви. 
Примаријус др Невенка Бујандрић, в.д. директора Завода за трансфузију крви Војводине 
уручила је Плакете Црвеног крста Новог Сада добровољним даваоцима крви, који су преко 
100 пута дали крв као и дамама са преко 50 пута дате крви. 
 
Списак добитника плакета: 
 
50 јединица крви 

1. Љубица Јовандић 
2. Снежана Стоиљковић 
3. Савка Вукмировић 

 
100 јединица крви 

1. Катица Вуксановић 
2. Александар Милчић 

 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2022. годину 

8 

Истог дана Управни одбор Црвеног крста 
Новог Сада је, на седници која је одржана 
у сали Црвеног крста Новог Сада, 
Пионирска 12, донео одлуку о именовању 
секретара Црвеног крста Новог Сада.   
Др Драгана Лазића, именован је за 
секретара Црвеног крста Новог Сада-
Градске организације за мандатни период 
2022 - 2026. година. 
 

 
 
 

 
Свечана додела знакова признања Црвеног крста Србије 

 
Свечаност поводом доделе знакова признања Црвеног крста Србије одржана је у петак, 13. 
маја 2022. године, са почетком у 12.00 часова, у сали Историјског архива града Новог Сада, 
Филипа Вишњића 2а. Свечаности поред награђених присуствовали су: 

- Дејан Укропина, председник Црвеног крста Војводине 
- Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада  
- проф. др Зоран Милошевић, покрајински секретар за високообразовањ и 

научноистраживачку делатност АП Војводине 
- Никола Бањац, генерални секретар Скупштине АП Војводине 
- Милан Новаковић, начелник Јужно бачког управног округа,  

представници војске Србије, школа, факултета, удружења, установа, институција и предузећа, 
са којима остварујемо програмске активности и садржаје, као и наши најмлађи волонтери. 
 

    
 
Црвени крст Новог Сада, предложио је, а Управни одбор Црвеног крста Србије на седници 
одржаној 14. децембра 2021. године једногласно је подржао предлоге Црвеног крста Новог 
Сада да се доделе висока признања истакнутим појединцима и институцијама.  
 
Председник Црвеног крста Војводине, Дејан Укропина уручио је Медаље, Златне и Сребрне 
знакове Црвеног крста Србије, истакнутим институцијама и појединцима, који су својим радом 
допринели развоју Црвеног крста Новог Сада. 
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Између осталих, том приликом, Златни знак Црвеног крста 
Србије додељен је и градоначелнику Вучевићу за значајне 
резултате у остваривању задатака и циљева Црвеног крста. 
Медаља Црвеног крста Србије припала је дугогодишњем 
сараднику Јови Максимовићу, док су поред 
градоначелника, Златни знак добили и Магдалена Селеши, 
Милан Спасојевић, Кира Панчулидзев, Ватрогасни савез 
Града Новог Сада и Установа за децу и младе Дечије село 
„Др Милорад Павловић“ из Сремске Каменице. 
Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада у свом говору 
је рекао:  
„Честитам свим лауреатима на добијеним признањима и 
домаћинима на организацији овог догађаја, којим, између 
осталог, обележавамо 141 годину постојања Црвеног крста 
Новог Сада. Част ми је што сам овогодишњи добитник 
Златног знака Црвеног крста Србије, јер то није само 
награда за појединца, већ га посматрам као признање за све 
Новосађане и цео град. То је и потврда да је Нови Сад добар 
партнер са градском организацијом Црвеног крста. Пуно ми је срце што сам део ове приче која 
траје више од 14 деценија, где царују хуманост, солидарност, једнакост и све оно што су 
основни принципи племенитог рада Црвеног крста. Кроз бурну историју траје та сага, кроз рад 
у највећим изазовима, а увек на висини задатка. У претходне две године када се читаво 
човечанство сусрело са глобалним проблемом, кад смо се борили против невидљивог 
непријатеља, кад је услед пандемије блокиран живот на читавој планети, баш у таквим 
околностима запослени и волонтери Црвеног крста, својим знањем и искуством, су помагали 
државним институцијама. Задивљен сам пожртвовањем и постигнућима добитника плакета и 
њиховим несебичним, хуманим делима. Сматрам да заслужују више пажње, јер брига за 
другог човека треба бити на пиједесталу вредности“ – рекао је Вучевић, 
Догађају су присуствовали и председник Црвеног крста Новог Сада пуковник Братољуб 
Бркљача и секретар Црвеног крста Новог Сада др Драган Лазић, а присутнима се обратио 
председник Црвеног крста Војводине Дејан Укропина. 
 

    
 
Добити највиша признања Црвеног крста Србије је велика част и честитам свим лауреатима. 
Црвени крст Војводине је организација која координира рад 45 општинских организација, а у 
2021. години били смо веома активни, и то у току пандемије. Тада су наши волонтери пружили 
асистенцију за око 750 000 наших грађана на вакциналним пунктовима, а у току године је 
поклоњено чак 411 000 волонтерских сати. Велика заслуга за то је активнсот Црвеног крста 
Новог Сада, једне од најактивнијих организација  - истакао је Дејан Укропина. 
Истог дана, у 13.00 часова у холу Историјског архива града Новог Сада, отворена је изложба 
под називом „Црвени крст Новог Сада кроз три века хуманости“, чији су аутори др Драган 
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Лазић, Мирослав Попадић, проф др Владимир Баровић и Будимир М. Попадић. Изложбу је 
отворио Дејан Укропина, председник Црвеног крста Војводине а гостима су се обратили и 
пуковник др Братољуб Бркљача и Петар Ђурђев, директор Историјског архива града Новог 
Сада. 
Циљ изложбе био је да упознамо јавност са активностима хуманих, вредних и савесних 
Новосађанки и Новосађана, кроз једно ипо вековно постојање и непрекидног деловање 
Црвеног крста Новог Сада и обухвата 28 паноа са информацијама и фотографијама. 
 
Списак добитника признања: 
Медаља Црвеног крста Србије: 

1. Јово Максимовић 
Златни знак: 

1. Дејан Укропина 
2. Милош Вучевић 
3. Магдалена Селеши 
4. Елена Фулмек 
5. Милан Спасојевић 
6. Кира Панчулидзев 
7. Ватрогасни савез Града Новог Сада 
8. Установа за децу и младе Дечије село 

„Др Милорад Павловић“ Сремска 
Каменица 

 
Сребрни знак:  

1. Миомирка Ступар 
2. Дане Мијатовић 
3. проф. др Владимир Марковић 
4. Сузана Анђелковић 
5. Биљана Џомбета Крупински 
6. Бојан Миленић 
7. Наташа Пантић 
8. Слађана Путић 
9. Тијана Мелих 
10. Ивана Јовић 
11. Вања Марковић 
12. Маша Мастиловић 
13. Ана Пајкић 
14. Наталија Свилар 
15. Драган Бијелић 

 
Излет за волонтере у Шид 

 
У суботу, 7. маја 2022. године, Црвени 
крст Новог Сада је, поводом обележавања 
Недеље Црвеног крста, а у знак 
захвалности за хумани волонтерски рад за 
добробит других људи и заједнице, 
организовао мотивациони излет за 50 
волонтера из Основних организација, 
Актива и радних тела. 
Ове године посетили смо Шид. 
Наше волонтере примио је секретар 
Црвеног крста Шид, проф Далибор 
Фарбаш и том приликом их упознао са 
активностима Црвеног крста Шида. 
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Посетили смо Галерију слика „Сава Шумановић“ легат непроцењиве уметничке и материјалне 
вредности чији уметнички фонд броји 417 дела, од тога 350 слика урађених техником уља на 
платну и 67 скица у разним техникама (цртеж, пастел, акварел, разблажена темпера). 
 

   
 

Такође смо посетили и музеј наивне 
уметности „Илијанум“ који чува слике 
уметника Илије Башичевића Босиља чија 
дела га сврставају међу најпознатије 
мајсторе модерног сликарства, због своје 
оригиналности и аутентичности. Међу 
многобројним приватним колекционарима 
у свету који поседују слике Илије Босиљ је 
и чувена италијанска глумица Софија 
Лорен, што је још један доказ величине 
овог сликара. 
 
 
Након заједничког ручка у ресторану 
„Гурман“ за наше волонтере је уприличена 
посета фрушкогорском манастиру 
Привина Глава из 12. века чија 
Манастирска црква је посвећена Сабору 
Светих Арханђела. Поред храма Светих 
Архангела, у оквиру манастирског 
комплекса налазе се и цркве 
Богородичиног Покрова (из 2004. године) 
и Светог Георгија (из 2006. године), док се 
на брду изнад манастира налази и црква 
Уздизања часног крста (из 2010. године). 

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BE
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Захваљујемо се Црвеном крсту Шид на 
гостопримству а посебну захвалност 
упућујемо секретару Далибору Фарбашу 
на помоћи приликом организације 
наведене активности. 
Негујући своје основне принципе: 
хуманост, непристрасност, неутралоност, 
независност, добровољност, јединство и 
универзалност Црвени крст Новог Сада је 
привукао велики број волонтера 
различитих генерација који представљају 
незаменљив ресурс сваког друштва које 
тежи развоју.  
 

Управни одбор Црвеног крста Новог Сада 
 

Управни одбор је колективни извршни орган Скупштине и броји 11 чланова. Управни одбор 
је у току извештајне године 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: 
• 27. јануар 2022. - електронска седница 
• 8. фебруар 2022. – електр. седница 
• 18. април 2022. - редовна седница 
• 10. мај 2022. - редовна седница 
• 7. јун 2022. - редовна седница 
• 13. јул 2022. - електронска седница 
• 23. септембар 2022. - редовна седница 
• 18. октобар 2022. – електр. седница 
• 16. децембар  2022. – електр. седница 
• 27. децембар  2022. - редовна седница 
 
Програми Црвеног крста Новог Сада реализују се 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 
 
Црвени крст Новог Сада као саставни део Црвеног крста Војводине и Црвеног крста Србије 
реализовао је активности у складу са календармо активности Црвеног крста Србије за 
наведени период. 
Посредством председника и секретара, Управни одбор је остварио бројне контакте са многим 
донаторима и институцијама у граду али и шире. Настављена је сарадња са организацијама 
Црвеног крста из Загреба, Тузле, Осијека, Бањалуке и Скопља, у складу са могућностима. 
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Надзорни одбор Црвеног крста Новог Сада 
 
Надзорни одбор је у извештајном периоду 
одржао две седнице, на којима је 
разматрао укупно финансијско 
материјално пословање и законитост у 
раду. Седнице су одржане: 
• 24. јануара 2022. - електронска седница 
• 10. маја 2022. године 
• 6. октобар 2022. године 
• 16. децембра2022. – електр. седница 
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 делује 79 Основних организација и 10 Актива са 12 951. 
чланом са плаћеном чланарином у 2022. години 
 
  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 
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Свечани састанак са сарадницима 
 

Црвени крст Новог Сада је, у петак, 23. 
децембра 2022.године, у ресторану 
Романов, организовао традиционални, 
радно-свечани састанак са сарадницима, 
волонтерима, члановима управних органа 
и организаторима акција добровољног 
давања крви из новосадских средњих 
школа, факултета, предузећа, установа и 
месних заједница. 
Састанку су присуствовали гости:  
- проф. др Драган Радовановић, 
председник Црвеног крста Србије; 
- Дејан Укропина, потпредседник Црвеног 
крста Србије и председник Црвеног крста 
Војводине; 
- Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног 
крста Војводине; 
- Бранка Бежанов, члан Градског већа за 
социјалну заштиту и бригу о породици и 
деци; 
- др Лидија Томаш, начелник Градске 
Управе за дечију и социјалну заштиту; 
- др Синиша Трајковић, секретар Црвеног 
крста Суботица; 
- Александра Танасијевић, секретар 
Црвеног крста Зрењанин:  
 
Присутнима су се пригодним речима обратили др Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог 
Сада, пуковник др Братољуб Бркљача, председник Црвеног крста Новог Сада и проф. др 
Драган Радовановић, председник Црвеног крста Србије. 
На састанку су сумирани резултати рада за 2022. годину и донет је Оперативни план за 2023. 
годину. 
У наставку вечери организована је вечера и дружење. 
 

Волонтери Црвеног крста Новог Сада 
 

Црвени крст Новог Сада је показао 
организованост, одговорност, јединство и 
спремност да правовремено и адекватно 
реагује на организован начин у најтежим 
ситуацијама и помогне угроженом 
становништву, уз поштовње усвојених 
процедура рада. 
Веома важан је био рад на окупљању, 
оспособљавњу и укључиваљу волонтера у 
свим областима рада Црвеног крста, а они 
су дали немерљив допринос постигнутим 
резултатима Црвеног крста у Новом Саду. 
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Волонтери Црвеног крста Новог Сада су у 2022. години поклонили локалној заједници, 
75.356 часoва добровољног волонтерског рада. Вредност волонтерског рада, поред свог 
социјално немерљивог значаја, би се могла изразити и новчано што је 33.631.382,80 РСД 
доприноса Граду Новом Саду и Републици Србији (75.356 сати x 446.30 РСД - бруто цена 
рада/сатница на име ангажовања студената). То наравно не значи да је волонтерски рад био 
замена за професионални рад и да су волонтери коришћени као јефтина “радна снага“. Црвени 
крст Новог Сада када ангажује волонтере у својим програмима и активностима води рачуна о 
томе да волонтери раде посао који одговара њиховим способностима, вештинама и знању 
стеченом обукама у организацији, као и о томе да се не ангажују претерано јер би се онда тај 
рад могао сматрати заменом за професионални рад.  
Црвени крст Новог Сада се захваљује великом броју волонтера, који су учествовали у 
реализацији планом предвиђених акција и активности Црвеног крста Новог Сада. 
 

Секретаријат Црвеног крста Новог Сада 
 
Рад Секретаријата Црвеног крста Новог 
Сада, у извештајном периоду, огледао се у 
реализацији Планом предвиђених акција и 
активности, као и закључака који су 
доношени на седницама Управног одбора, 
Комисија и Надзорног одбора.  
Посебно треба нагласити да је Секретаријат 
узео учешће у раду органа Црвеног крста на 
вишим нивоима организованости и на тај 
начин дао допринос институционалном 
развоју Црвеног крста Војводине и Србије. 
Чланови Секретаријата, који се налазе у  
комисијама  Црвеног  крста Војводине и Црвеног крста Србије, редовно су учествовали у раду 
и на бази искустава у раду Црвеног крста Новог Сада дали допринос у раду Националног 
друштва.  
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ПРОМОЦИЈА И ОМАСОВЉЕЊЕ ДОБРОВОЉНОГ  
ДАВАЛАШТВА КРВИ 

 
(Правни основ: члан 7. тачка 4, члан 8, члан 13, 14, 15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије, 
Закон о трансфузијској медицини, члан 7, 9. и 10, Закон о здравственој заштити,  члан 18.  
тачка 15. и члан 123. тачка 6.) 
 
Давање крви је општи друштвени интерес 
уобличен у Национални програм, који се 
реализује плански – масовним и 
континуираним организовањем 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 трансфузијској медицини 
(Сл.Гласник РС, број 40/17 и 113/2017 – др. закон). 
 
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 2022. године, на основу података из Института за трансфузију крви Србије прикупљено 
је укупно: 
 

• На територији  Републике Србије 208.066  јединица крви; 
• На територији Аутономне Покрајине Војводина 54.387 јединица крви; 
• На територији Града Новог Сада 11.492 - што чини 5,50% у односу на број 

прикупљених јединица крви на територији Републике Србије и 21,13 % у односу на 
број прикупљених јединица крви на територији  АП Војводине. 

• 1224 даваоца је први пут дало крв. 
 
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. 
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Акције добровољног давања крви 

 
Црвени крст Новог Сада у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине и Новосадским 
Центаром за међународну јавну политику организовао је хуманитарну активност добровољног 
давања крви под називом "Караван љубави" која је трајала од 10. до 18. маја 2022. године, у 
центру града, у трансфузиомобилу. 
У наведеном периоду прикпљено је 274 јединице крви. Први пут крв је дало 94 даваоца. 
 

    
 
10. маја, у периоду од 11.00 до 18.00 часова, прикупљено је 20 јединица крви и било је 11 прва 
давања.  
 
У среду, поводом 11. маја - Националног дана добровољних даваоца крви, организована је 
акција од 13. до 18. часова на којој су прикупљене 52 јединице крви а забележено је 18 првих 
давања.  
12. маја, у периоду од 11.00 до 18.00 часова прикупљенa је 
45 јединица крви а први пут je далo крв 16 особа.  
 
13. маја, у периоду од 11.00 до 18.00 часова, прикупљено 
је 44 јединица крви и било је 13 првих давања.  
 
14. маја, у периоду од 11.00 до 18.00 часова, прикупљено 
је 43 јединица крви и било је 10 првих давања.  
 
15. маја, у периоду од 11.00 до 18.00 часова, прикупљено 
је 30 јединица крви и било је 13 првих давања.  
 
16. маја, у периоду од 11.00 до 18.00 часова, прикупљено 
је 12 јединица крви и било је 4 прва давања.  
 
18. маја, у периоду од 11.00 до 18.00 часова, прикупљено 
је 28 јединица крви и било је 7 првих давања.  
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Национални дан добровољних давалаца крви 
 

На седници Скупштине обележен је 11. 
мај, Национални дан Добровољних 
давалаца крви. Примаријус др Невенка 
Бујандрић, в.д. директора Завода за 
трансфузију крви Војводине уручила је 
Плакете Црвеног крста Новог Сада 
добровољним даваоцима крви, који су 
преко 100 пута дали крв као и дамама са 
преко 50 пута дате крви. 
Списак добитника плакета: 
50 јединица крви 

1. Љубица Јовандић 
2. Снежана Стоиљковић 
3. Савка Вукмировић 

100 јединица крви 
1. Катица Вуксановић 
2. Александар Милчић 

    
Светски дан добровољних давалаца крви 

 
Поводом 14. јуна Светског дана 
добровољних давалаца крви, заменик 
градоначелник Новог Сада, Милан Ђурић 
примио је, у уторак, 14. јуна 2022. године, 
добровољне даваоце крви који су бројним 
давањима крви, 50, 75 и 100 пута, 
заслужили признања Црвеног крста 
Србије, као и колективе добитнике 
признања „Широко срце“. 
Мото овогодишњег Светског дана 
добровољних давалаца крви је гласио: 
„Давање крви је чин солидарности. Придружи се и ти у спасавању живота“ 
Црвени крст Новог Сада и Град Нови Сад су организовали догађај у 12.00 сати, у Градској 
кући, Трг слободе 1, на коме су се добитницима признања обратили заменик градоначелник 
Новог Сада Милан Ђурић,  председник Црвеног крста Новог Сада, пуковник др Братољуб 
Бркљача и вршилац дужности директора Завода за трансфузију крви Војводине, прим. др 
Невенка Бујандрић. 
 
За остварених 100 давања, у претходној години, плакету су добила 2 даваоца крви, за 75 давања 
16, а за 50 давања 51 даваоц.  
Плакету „Широко срце“ за 2021. годину добило је девет колектива. 
У име награђених захвалио се пуковник полиције Желимир Мрдаљ, начелник Центра за 
основну полицијску обуку у Сремској Каменици, чија је школа добитник плакете „Широко 
срце“. 
У току 2021. године, на основу података Института за трансфузију крви Србије прикупљено 
је укупно: 
 
- На територији Републике Србије 190.176 јединица крви; 
- На територији Аутономне Покрајине Војводина 50.613 јединица крви; 
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- На територији Града Новог Сада 11.164 - што чини 5,87% у односу на број прикупљених 
јединица крви на територији Републике Србије и 22,06 % у односу на број прикупљених 
јединица крви на територији АП Војводине; 
- 970 даваоца је први пут дало крв и прикључило се хуманој породици добровољних давалаца 
крви; 
- 3,27 % je давалаца у односу на број становника града Новог Сада; 
 

    
 
Пријему су присуствовали: 
1. Дејан Укропина, председник Црвеног крста Војводине. 
2. проф. др Срђан Колаковић, декан Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. 
Муфтија војвођански, часни оци, представници институција са којима наша организација 
остварује програмску сарадњу и други. 
Истовремено, на Тргу слободе био је постављен промотивни штанд на коме су волонтери 
Црвеног крста Новог Сада, суграђанима делили промотивни материјал.  
 

    
 
Светски дан добровољних давалаца крви је манифестација која је координирана 
заједничким снагама Светске здравствене организације, Међународне федерације друштава 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца и Међународне организације друштва трансфузиолога. 
Сваке године ови партнери се удружују у међународном догађају који обезбеђује фокус на 
глобалну медијску кампању ради подизања јавне свести за потребом и важношћу сигурне и 
благовремене снабдевености крвљу. На овај Дан Црвени крст Новог Сада као саставни део 
Црвеног крста Војводине и Црвеног крста Србије, препознаје специјалну улогу добровољних 
давалаца крви у спасавању живота и организује његово обележавање. 
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Плакета „Широко срце“ (за 2021.год) 
 

1. Средње школе 
1. Центар за основну полицијску обуку Сремска Каменица, Железничка 22, 

Сремска Каменица 
начелник – пуковник Желимир Мрдаљ 

2.  Медицинска школа „7.април“, Војводе Книћанина 1, Нови Сад 
проф Милка Тодић 

3. Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Футошка 17, Нови Сад 
 
2. Факултети 
 
1.  Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду 

декан – проф др Срђан Колаковић 
2. Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду 

проф. др Лана Зорић, продекана за докторске студије 
3. Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду 

проф. др Мирјана Ђукић Стојчић, продекан за наставу 
 
3. Предузећа 
 
1.  ЈГСП „Нови Сад“ 

Драгана Малешић, ПР предузећа Снежана Јаковић. 
2. МУП Србије, Полицијска управа Нови Сад 

мајор Радмила Вуковић, шеф Одсека за рад полиције у заједници.  
3. Електродистрибуција „Нови Сад“  

 
На овој свечаности, председнику Црвеног крста Војводине Дејану Укропини, уручено је 
високо признање Црвеног крста Србије, Златни знак.  
 

Резултати конкурса Црвеног крста Србије "Крв живот значи" за 2022. годину 
 
Црвени крст Србије је као и претходних година расписао 
конкурс “Крв живот значи”. 
Ове године на конкурсу је учествовало укупно 31.365 
ученика из 118 средина из Србије, из 647 основних и 139 
средњих школа у следећим категоријама: 
I-IV разред основне школе: ликовни, литерарни и видео 
рад; 
V-VIII разред основне школе: постер, СМС порука и видео 
рад; 
I-IV разред средње школе: визуал за друштвене мреже, 
СМС порука, видео рад; 
Комисија за одабир радова Црвеног крста Србије на овом 
конкурсу одабрала је најуспешније радове из прописаних 
категорија. Међу најуспешнијим радовима нашли су се 
радови ученика из нoвосадских основних и средњих школа.  

1. Сенка Шарац из основне школе „Жарко Зрењанин“ 
освојила је друго место у категорији „СМС радови“ 
од 5. до 8. разреда, наставница Александар Ковач. 
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2. Наталија Грујић из Медицинске школе „7. април“ освојила је друго место у категорији 
„СМС радови“ професорица Марјана Тубић. 

3. Милица Милошчин из Електро-техничке школе „Михајло Пупин“ освојила је треће 
место у категорији плакат/визуал, професорица Милица Секулић. 

 
У понедељак, 13. јуна 2022. године, у 12.00 
часова, у сали Црвеног крста Србије, Симина 19, 
у Београду, одржана је свечаност поводом 
уручење награда за најбоље радове на конкурсу 
„Крв живот значи“.  
Црвени крст Новог Сада на свечаности су 
представљали награђени ученици: Сенка 
Шарац, Наталија Грујић и Милица Милошчин у 
пратњи стручних сарадника Радета Станојчића 
и Драгана Шарца. 
 

 
Комисија за одабир радова Црвеног 
крста Србије на овом конкурсу, 
одабрала је најуспешније радове из 
прописаних категорија. Међу 
најуспешнијим радовима нашли су се 
радови ученика из нoвосадских 
основних и средњих школа. 
  
„Да ли знате колико је сати? Мислим 
да је право време да постанете 
добровољни давалац крви. 
(Ленка Шарац из основне школе 
„Жарко Зрењанин“) 
 

 
Кад поклањаш од срца, поклањаш са стилом. Поклони крв-спаси живот. 
(Наталија Грујић из Медицинске школе „7. април“) 
 
На позив Црвеног крста Војводине, у петак 3. 
јуна 2022. године, волонтери Црвеног крста 
Новог Сада су учествовали у снимању 
промотивног спота из области добровољног 
давалаштва крви. На атрактивним локацијама 
нашег града, за потребе снимања, били су 
ангажовани следећи волонтери: Тијана Мелих, 
Ана Пајкић, Радомир Средановић, Милица 
Вићентијевић, Анђела Гашпарић и Јелена 
Петровић. 
За потребе снимања спота који је намењен 
промоцији и омасовљавању добровољног 
давалаштва крви, ангажовано је десет 
организација Црвеног крста са територије АП Војводине, односно снимање је урађено у десет 
градова. 
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Камп из области добровољног давалаштва крви у Хајдучици 
 
Црвени крст Војводине реализовао је камп на тему „Добровољно давалаштво крви у 
вандредним и кризним ситуацијама“, у периоду од 27. до 30. јула 2022. године, у објекту 
Црвеног крста у Хајдучици.  
Представници Црвеног крста Новог Сада на кампу су били: 

1. Анђела Гашпарић 
2. Милица Петрић 

Предавач на кампу била је Јелена Милић, стручни сарадник из Црвеног крста Војводине која 
је учесницима кампа објаснила како функционише менаџмент добровољног давња крви у 
несрећама као и примере добре праксе земаља у Европи. 
 

    
 
 

ДАН ЗАХВАЛНОСТИ ЗА ДАТУ КРВ 
 
Основна организација Црвеног крста 
покрајинских органа, службе и Скупштине АП 
Војводине је у понедељак 12. децембра 2022. 
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 четрнаест 
захвалница за 10 пута дату крв, двадесет 
захвалнице за 20 пута дату крв и девет плакете 
за 35 пута дату крв.  
У име Скупштине Аутономне Покрајине 
Војводине присутне je поздравила помоћница 
генералног секретара Скупштине АП Војводине 
др Сандра Стојковић. 
Наведеном догађају су присуствовали: Асист. др 
сци. мед. Оливера Иванов, заменица 
покрајинског секретара за здравство АП 
Војводине, проф. др Јасмина Грујић, из Завода 
за трансфузију крви Војводине, Јелена Милић, 
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стручни сарадник Црвеног крста Војводине, др 
Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог 
Сада и други.  
Истог дана, у Заводу за трансфузију крви 
Војводине, организован је пријем за 
представнике Клуба 100 еминентних 
добровољних давалаца крви, који су обележили 
25. година постојања и рада. 
 

1. јануара 2022. године, Основна организација 
Црвеног крста у Кисачу у сарадњи са Заводом за 
трансфузију крви Војводине, организовала је 
акцију добровољног давања крви у Словачком 
Народном Дому, у периоду од 8.00 до 10.00 
часова. На акцији крв је дало 13 даваоца. 
 

 
 
18. јануара 2022. године, Актив Јавног градског 
саобраћајног предузећа „Нови Сад” у сарадњи 
са Црвеним крстом Новог Сада и Заводом за 
трансфузију крви Војводине, организовао је 
акцију добровољног давања крви. На акцију је 
прикупљено седам јединица крви. 
 

 
19. јанура 2022. године, Актив Основног суда у 
Новом Саду у сарадњи са Црвеним крстом 
Новог Сада и Заводом за трансфузију крви 
Вовјодине, организовао је акцију добровољног 
давања крви, у периоду  од 9.00 до 12.00 часова. 
На акцији је прикупљено 34 јединице крви. 
 

 
21. јануара 2022. године, Актив Радио - 
Телевизије Војводине у сарадњи са Црвеним 
крстом Новог Сада и Заводом за трансфузију 
крви Војводине, организовао је акцију 
добровољног давања крви, у периоду од 9:00 до 
12:00 часова. На акцији је прикупљено 16 
јединица крви. 
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11. фебруара 2022. године, Црвени крст Новог 
Сада и Завод за трансфузију крви Војводине, 
организовали су акцију добровољног давања 
крви у Футогу, у периоду од 9.00 до 11.00 
часова. На акцији је прикупљено 15 јединица 
крви. 
 
 

Основна организација Црвеног крста Новог 
Сада у Скупштини Града Новог Сада у сарадњи 
са Заводом за трансфузију крви Војводине, 
организовала је акцију добровољног давања 
крви у сали библиотеке Скупштине Града, у 
среду 23. фебруара 2022. године, у периоду од 
9.00 до 13.00 часова. 
На акцију се одазвало 35 добровољних даваоца 
крви а прикупљено је 33 јединице крви. 
Захваљујемо се свим даваоцима на показаној 
хуманости. 

 
Завод за трансфузију крви Војводине и Основна 
организација Црвеног крста Покрајинских 
органа, Службе и Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине су у уторак 1. марта 2022. 
године, у периоду од 8,00 до 11,00 часова, 
организовали акцију добровољног давања крви 
у Клубу посланика Војводине. Акцији је 
присуствовало укупно 40 даваоца крви а 
прикупљено је 35 јединица крви. 
 

 
7. марта 2022. године, Актив Јавног градског 
саобраћајног предузећа „Нови Сад” у сарадњи са 
Црвеним крстом Новог Сада и Заводом за 
трансфузију крви Војводине, у периоду од 11.00 
до 13.00 часова, организовао је акцију 
добровољног давања крви. На акцији је 
прикупљено 22 јединице крви. 
 

 
Црвени крст Новог Сада и Завод за трансфузију 
крви Војводине, су 14. марта 2022. године, у 
периоду од 9.00 до 12.00 часова, организовали  
акцију добровољног давања крви у Матици 
српској, у Новом Саду. На акцију је дошло 40 
потенцијалних даваоца а крв је дао 31 даваoц. 
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Актив Природно - математичког факултета Универзитета у 
Новом Саду, у сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада и 
Заводом за трансфузију крви Војводине је 22. марта 2022. 
године, у периоду од 11.00 до 13.00 часова, организовао је 
акцију добровољног давања крви. На акцији је прикупљено 
27 јединица крви. Захваљујемо се свим студентима и 
запосленима на факултету на исказаној хуманости. 
 
 
 
 
 
24. марта 2022. године, ученици Медицинске школе „7. април“ су у просторијама Завода за 
трансфузију крви Војводине, дошли да дају крв. Укупно је дошло 50 ученика, а 35 ученика је 
дало крв, од чега је њих 32 први пут дало крв. Организатори акције добровољног давања крви 
су биле наше сараднице Марјана Тубић, Милка Тодић, Драгана Цветковић и Јелена Курбалија, 
којима се овим путем захваљујемо на ангажовању и мотивацији младих медицинара да дају 
ову драгоцену течност. 
 

    
 
30. марта 2022. године, Црвени крст Новог 
Сада је у сарадњи са Црвеним крстом 
Војводине, реализовао локалну обуку за 
ученике трећег разреда, смера - 
физиотерапеутски техничар, Средње 
медицинске школе "7. април". 
У оквиру обуке, ученици су имали прилику да 
кроз предавања унапреде своја знања о 
давалаштву крви, науче како се на прави начин 
врши промоција добровољног давања крви и 
како се планира и реализује једна организована 
акција. 
Реализатори обуке били су: Јелена Милић, 
стручни сарадник Црвеног крста Војводине и Раде Станојчић, стручни сарадник Црвеног крста 
Новог Сада. 
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1. априла 2022. године, основна организација Црвеног 
крста Kaћ у периоду од 8.00 до 10.00 часова у сарадњи са 
Заводом за трансфузију крви Војводине, организовала је 
акцију добровољног давања крви. Истог дана, у периоду од 
10.30-12.00 часова, основна организација Црвеног крста 
Будисава, такође је организовала акцију добровољног 
давања крви. На прву акцију дошло је 30 потенцијалних 
даваоца крви, а њих 26 је дало крв. На другој акцији је било 
присутно 15 потенцијалних даваоца крви, а 13 их је дало 
крв.  
 
 

 
 
 
Црвени крст Новог Сада организовао је у сарадњи са 
Заводом за трансфузију крви Војводине, три  ванредне 
акције добровољног давања крви у трансфузиомобилу, у 
центру града Новог Сада (испред Градске куће, на Тргу 
слободе).  
-уторак, 5. април 2022. године, прикупљено је 26 јединица 
крви.   
-среда, 6. април 2022. године, прикупљено је 29 јединица 
крви. 
-петак, 8. април 2022. године, прикупљено је 25 јединица 
крви. 
 
 

 
9. априла 2022. године, у периоду од 8.30 до 13.00 часова, 
Црвени крст Новог Сада у сарадњи са Црвеним крстом 
Војводине и Удружењем  Срба Херцеговаца и пријатеља у 
Србији организовали су у њиховом седишту акцију 
добровољног давања крви. На акцију се одазвало 66 
даваоца, крв је дало 64 давалаца. 
Први пут је дало крв 18 младих. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
19. априла 2022. године, Актив Јавног градског саобраћајног 
предузећа „Нови Сад” у сарадњи са Црвеним крстом Новог 
Сада и Заводом за трансфузију крви Војводине, у периоду од 
11.30 до 13.30 часова, организовао је акцију добровољног 
давања крви. На акцији је прикупљено 26 јединицa крви. 
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Актив Економског факултета - Универзитета у Новом 
Саду, у сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада и Заводом 
за трансфузију крви Војводине је 19. априла 2022. године, 
у периоду од 10.00 до 13.00 часова, организовао је акцију 
добровољног давања крви. На акцији је прикупљено 11 
јединица крви. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. априла 2022. године, Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са 
Заводом за трансфузију крви Војводине, организовао акцију 
добровољног давања крви у трансфузиомобилу, испред Градске 
куће. На акцији је прикупљено 17 јединица крви и била су 7 првих 
давања крви. 

 
Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са 
Заводом за трансфузију крви Војводине, 
организовао три акције добровољног давања 
крви у трансфузиомобилу, испред Градске куће.  
Прва акција одржана је у четвртак 5. маја, у 
периоду од 15.00 до 18.00 часова. На акцији је 
прикупљено 14 јединица крви и била су три 
прва давања крви.  
У петак 6. маја, у периоду од 15.00 до 18.00 
часова прикупљенa је 21 јединица крви а први 
пут je далo крв 8 osoba.  
У суботу 7. маја, у периоду од 11.00 до 14.00 
часова, прикупљено је 10 јединица крви и било 
је 5 првих давања.  
За ова три дана прикпљено је укупно 45 јединица крви. Први пут крв је дало 16 давалаца.  
 
13. маја 2022. године, у периоду од 9.00 до 
15.00 часова, Црвени крст Новог Сада у сарадњи 
са Заводом за трансфузију крви Војводине и 
Факултетом техничких наука Универзитета у 
Новом Саду организовао је акцију добровољног 
давања крви.  
На акцију је дошло 133 потенцијалних давалаца 
крви, крв је дало 111 даваoца од тога 63 женe.  
Први пут је дало крв 56 студената.  
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16. маја 2022. године, у периоду од 9.00 до 
13.00 часова, Црвени крст Новог Сада је у 
сарадњи са Заводом за трансфузију крви 
Војводине и Универзитетом у Новом Саду -
Пољопривредним факултетом -  Универзитета у 
Новом Саду организовао  акцију добровољног 
давања крви. Крв је дало 28 даваоца а пет 
студента је први пут дало крв. 
 

17. маја 2022. године, Актив Јавног градског 
саобраћајног предузећа „Нови Сад” у сарадњи са 
Црвеним крстом Новог Сада и Заводом за 
трансфузију крви Војводине, у периоду од 11.00 
до 13.00 часова, организовао је акцију 
добровољног давања крви. На акцији је 
прикупљено 12 јединица крви. 
 

 
24.маја 2022. године, од 9.30 до 13.30 часова, 
Технолошки факултет Универзитета у Новом 
Саду у сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада 
и Заводом за трансфузију крви Војводине, 
организовао је акцију добровољног давања 
крви. На акцију је дошао 31 студент, а крв је 
дало 29. Укупно 7 студената је први пут дало 
крв.  
 

30. маја 2022. године, од 9.00 до 13.00 часова, 
Правни факултет Универзитета у Новом Саду у 
сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада и 
Заводом за трансфузију крви Војводине, 
организовао је акцију добровољног давања 
крви. На акцију је дошло 29 студената, а крв је 
дало њих 27. 
Укупно 10 студената је први пут дало крв. 
Захваљујемо се свим студентима на хуманом 
гесту. 

 
3. јуна 2022. године, Црвени крст Новог Сада у 
сарадњи са Заводом за трансфузију крви 
Војводине, организовао је две акције 
добровољног давања крви. Прва акција била је у 
периоду од 9.00 до 12.00 часова, у просторијама 
Радио-телевизије Војводина. Прикупљено је 13 
јединица крви. Друга акција била је у периоду 
од 9.00 до 13.00 часова на Факултету техничких 
наука Универзитета у Новом Саду. 
На акцију је дошло 98 потенцијалних даваоца 
крви, крв је дало 88 даваоца. Први пут је дало 
крв 46. студента. 
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У среду 15. јуна 2022. године, Црвени крст Новог Сада је 
у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, 
организовао акцију добровољног давања крви у 
трансфузиомобилу, испред тржног центра Променада, у 
временском периоду од 16.00 до 19.00 часова. 
На акцију је дошло 20 потенцијалних давалаца крви, крв су 
дала 19 даваоца. Први пут је дало крв 8 особа.  
 
 
 
 
 
 

Основна организација Црвеног крста Новог 
Сада у Скупштини Града Новог Сада у сарадњи 
са Заводом за трансфузију крви Војводине, 
организовала је акцију добровољног давања 
крви у сали библиотеке Скупштине Града, у 
среду 22. јуна 2022. године, у периоду од 9,00 
до 13,00 часова. 
На акцију се одазвало 44 добровољних даваоца 
крви а прикупљено је 41 јединица крви. 
Захваљујемо се организатору акције Габриели 
Јовановић на одлично организованој акцији а 
посебно се захваљујемо свим запосленима на 
показаној хуманости. 

 
У уторак, 28. јуна 2022. године, Актив Јавног 
градског саобраћајног предузећа „Нови Сад” у 
сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада и 
Заводом за трансфузију крви Војводине, у 
периоду од 11.00 до 13.00 часова, организовао је 
акцију добровољног давања крви.  На акцији је 
прикупљено 25 јединицa крви.  Први пут крв су 
дале 2 особе. Захваљујемо се свим добровољним 
даваоцима крви на показаној хуманости, а 
посебну захвалност упућујемо сараднику 
Драгани Малешић. 

 
У четвртак 29. јуна 2022. године, у периоду од 8.00 до 
11.00 часова, Основна организација Црвеног крста 
покрајинских органа, службе и Скупштине АП Војводине 
у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине 
организовала је акцију добровољног давања крви у Клубу 
посланика АП Војводине. На акцију је дошло 34. 
потенцијалних давалаца, крв је дало 29 давалаца од тога 16 
жена. Први пут крв су дале 4 особе. 
Упућујемо највећу захвалност даваоцима, нарочито ако 
знамо да је лето по правилу најкритичнији период за 
занављање драгоцених залиха крви. Посебна захвалност 
сараднику Емануели Маричевић на одлично организваној 
акцији.  
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19. јула 2022. године, Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са Заводом за трансфузију крви 
Војводине, организовао акцију добровољног давања крви у трансфузиомобилу, испред 
Градске куће, у временском периоду од 17.00 до 20.00 часова. 
На акцију је дошло 20 потенцијалних даваоца крви, а крв су дали 12 даваоца 
Захваљујемо се свим нашим хуманим суграђанима који су дали крв. 

 
Црвени крст Новог Сада и Завод за трансфузију крви 
Војводине су у петак 22. јула 2022. године, организовали 
акцију добровољног давања крви у Центру за основну 
полицијску обуку у Сремској Каменици. Прикупљено је 
укупно 55 јединица крви. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
29. јула 2022. године, основна организација Црвеног крста 
Kaћ у периоду од 8:00-10:00 часова, у сарадњи са Заводом 
за трансфузију крви Војводине, организовала је акцију 
добровољног давања крви. Истог дана, у периоду од 10:30-
12:00 часова, основна организација Црвеног крста 
Будисава, такође је организовала акцију добровољног 
давања крви. На прву акцију дошло је 25 даваоца крви, а на 
другој акцији је било присутно 8 потенцијалних даваоца 
крви, а 7 их је дало крв.  

 
 
2. августа 2022. године, Актив Јавног градског 
саобраћајног предузећа „Нови Сад” у сарадњи 
са Црвеним крстом Новог Сада и Заводом за 
трансфузију крви Војводине, у периоду од 11.00 
до 13.00 часова, организовао је акцију 
добровољног давања крви.  
На акцији је прикупљено 20 јединица крви.  
Захваљујемо се Драгани Малешић, 
организатору акције на ангажовању као и свим 
добровољним даваоцима крви који су данас 
дошли на акцију да дају крв. 
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3. 5.  и 6. августа 2022. године, Црвени крст Новог Сада је 
у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, 
организовао акцију добровољног давања крви у 
трансфузиомобилу, испред тржног центра Променада и код 
главног уласка на новосадско купалиште Штранд  
На акцију је дошло укупно 14 потенцијалних даваоца крви, 
а крв су дали 11 даваоца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У понедељак, 29. августа 2022. године, Актив Јавног водопривредног предузећа „Воде 
Војводине” у сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада и Заводом за трансфузију крви 
Војводине, у периоду од 8.00 до 10.30 часова, организовао је акцију добровољног давања крви.  
Захваљујемо се свим добровољним даваоцима крви на показаној хуманости а посебну 
захвалност упућујемо сараднику Јовану Вигњевићу. 
 

    
 

Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици 
 
У ДВЕ АКЦИЈЕ ПРИКУПЉЕНА 301 јединица крви. 

 
У петак, 9. септембра 2022. године, Центар за основну полицијску обуку у Сремској 
Каменици је организовао акцију добровољног давања крви у сарадњи са Заводом за 
трансфузију крви Војводине и Црвеним крстом Новог Сада.На акцији добровољног давања 
крви прикупљено је 178 јединица крви, од овог броја 62 јединице крви су донирале даме, у 
периоду од 8.00 до 14.00 часова. Први пут крв су дала 57 полазника школе.Упућујемо највећу 
захвалност полазницима школе, добровољним даваоцима крви на хуманости, посебно сада, 
када су залихе крви изузетно ниске. 
Посебна захвалност дугујемо сарадницима Црвеног крста Новог Сада, начелнику Центра за 
основну полицијску обуку пуковнику Желимиру Мрдаљу и помоћнику начелника, 
потпуковнику Драгану Мрдаљу. 
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У уторак, 13. септембра 2022. године, у периоду од 8.00 до 12.00 часова, Центар за основну 
полицијску обуку у Сремској Каменици организовао је другу акцију добровољног давања крви 
у месецу септембру, у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине и Црвеним крстом 
Новог Сада. 
На акцији добровољног давања крви прикупљена је 123  јединица крви, од овог броја 30 
јединицa крви су донирале даме. Први пут крв je далo 5 полазника школе. 
Упућујемо највећу захвалност полазницима школе, добровољним даваоцима крви на гесту 
хуманости. 
Посебна захвалност дугујемо сарадницима Црвеног крста Новог Сада, начелнику Центра за 
основну полицијску обуку пуковнику Желимиру Мрдаљу и помоћнику начелника, 
потпуковнику Драгану Мрдаљу. 
 
У уторак 23. фебруара 2022. године Основна 
организација Црвеног крста Новог Сада у 
Кисачу у сарадњи са Заводом за трансфузију 
крви Војводине, организовала је акцију 
добровољног давања крви у Народном дому 
Кисач, у периоду од 8.00 до 10.00 часова. 
На акцији је прикупљено 16 јединице крви а 
први пут крв су донирале 2 особе.  
Захваљујемо се свим даваоцима на показаној 
хуманости, а посебна захвалност сараднику 
Елени Фулмек. 

 
 

Акције добровољног давања крви у сарадњи са СПЕНС-ом 
 
Јавно предузеће   „Спортски и пословни центар 
Војводина“  и Црвени крст Новог Сада у 
сарадњи са Заводом за трансфузију крви 
Војводине, организовали су и  обезбедили 
бесплатан улаз  за отворени базен СЦ 
„Сајмиште“ свим доборовољним даваоцима 
крви који су  25. и 26. јула дали крв. 
У понедељак 25. јула, у Заводу за трансфузију 
крви Војводине прикупљенa је 111 јединица 
крви. 
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У уторак 26. маја, прикупљено је 93 јединице крви. 
У наведеном периоду први пут крв су дале 22 особе.   
Добровољни даваоци крви своје право на један улаз на базен могу искористити до краја сезоне 
купања. 
У уторак 16. августа и петак 19. августа  у Заводу за трансфузију крви Војводине Хајдук 
Вељкова 9а, прикупљене су 104 јединицe крви.  
Због здравствених разлога крв није дало 27 давалаца 
Јавно предузеће  „Спортски и пословни центар Војводина“ СПЕНС у сарадњи са Заводом за 
трансфузију крви Војводине и Црвеним крстом Новог Сада, покренули су промотивну 
активност и обезбедили су бесплатан улаз за отворени базен СЦ „Сајмиште“ и отворени базен 
на Спенсу свим доборовољним даваоцима крви који 16. и 19. августа дају крв. 
 

   
 
Пољопривредна школа са домом ученика у Футогу, Црвени крст Новог Сада и Завод за 
трансфузију крви Војводине су у уторак 18. октобра 2022. године, организовали акцију 
добровољног давања крви. На акцију је дошло 39 ученика, а 31 ученик је дао крв, од чега је 
њих 27 дало крв први пут. 
 
Основна организација Црвеног крста Новог Сада у 
Скупштини Града Новог Сада у сарадњи са Заводом за 
трансфузију крви Војводине, организовала је акцију 
добровољног давања крви у среду 19. октобра 2022. 
године, у периоду од 9,00 до 13,00 часова. 
На акцију се одазвало 53 добровољна даваоца крви а 
прикупљено је 48 јединица крви. 
Акцију су медијски испратили "Канал 9" и "Новосадска 
ТВ" Захваљујемо се организатору акције Габриели 
Јовановић и осталим сарадницима на одлично 
организованој акцији а посебну захвалност дугујемо 
запосленима на на исказаној хуманости. 
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У четвртак 20. октобра 2022. године, ученици 
Медицинске школе „7.април“ су у просторијама 
Завода за трансфузију крви Војводине, дошли да 
дају крв.  
Укупно је дошло 39 ученика, а 38 ученика је 
дало крв, од чега је њих 35 први пут дало крв. 
 Организатори акције добровољног давања крви 
су биле наше сараднице Милка Тодић, 
Kристина Гаврић, Марија Марко и Зорана 
Антинић, којима се овим путем захваљујемо на 
ангажовању и мотивацији младих медицинара 
да дају ову драгоцену течност. Акцију је лично 
подржао и директор школе Ђорђе Искрин. 
 

У петак, 21. октобра 2022. године, Црвени крст Новог 
Сада и Завод за трансфузију крви Војводине, у периоду од 
9.00 до 12.00 часова, организовали су акцију добровољног 
давања крви у Матици српској.  
На акцију су дошла 32 потенцијална даваоца а крв је дало 
28 даваоца.  
Хвала свим запосленима на хуманом делу. 
 
 
 
 
 
 
 

У суботу, 22. октобра 2022. године, чланови Удружења 
Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији су у просторијама 
Завода за трансфузију крви Војводине, дошли да дају крв. 
Укупно је дошло 45 даваоца, а 42 даваоца је дало крв.  
Организатор акције добровољног давања крви је био Бојан 
Миленић, наш дугогодишњи сарадник, којем дугујемо 
захвалност на организацији и мотивацији чланова овог 
удружења. 
 
У среду 26. октобра 2022. године, у периоду од 
8.00 до 11.00 часова, Основна организација 
Црвеног крста покрајинских органа, службе и 
Скупштине АП Војводине у сарадњи са Заводом 
за трансфузију крви Војводине, организовала је 
акцију добровољног давања крви у холу испред 
сале библиотеке Скупштине града Новог Сада. 
На акцију је дошло 51 давалац а крв је дало 50 
давалаца. 
Први пут крв су дале 5 особе. 
Упућујемо највећу захвалност свим даваоцима 
и нашој сарадници Емануели Шобић на одлично 
организованој акцији. 
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У петак 4. новембра 2022. године, ученици средње 
медицинске школе „Хипократ“ су у просторијама Завода за 
трансфузију крви Војводине, дошли да дају крв. 
Укупно је дошло 15 ученика, а 9 ученика је дало крв и то 
први пут.  
Захваљујемо се нашој сарадници др Сари Николић и 
директорици школе Невени Бошњак на организацији и 
мотивацију својих ученика да дођу и да по први пут дају 
крв. 
 
 
 

 
У уторак, 8. новембра 2022. године, Актив 
Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови 
Сад” у сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада 
и Заводом за трансфузију крви Војводине, у 
периоду од 11,00 до 13,00 часова, организовао је 
акцију добровољног давања крви. 

  
На акцији је прикупљено 35 јединица крви. 
Захваљуљемо се Драгани Малешић, 
организатору акције на ангажовању као и свим 
добровољним даваоцима крви који су данас 
исказалисвоју хуманост. 

 
 
У среду, 9. новембра 2022. године, ученици средње 
саобраћајне школе „Пинки“ су у просторијама Завода за 
трансфузију крви Војводине, дошли да дају крв. 
Укупно је дошло 29 ученика, а 19 ученика је дало крв и то 
први пут. 
Захваљујемо се нашој сарадници Маши Веселиновић на 
организацији и мотивацију ученика да дођу и буди хумани. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
У четвртак, 17. новембра 2022. године, ученици Гимназије 
"Лаза Костић" су у просторијама Завода за трансфузију 
крви Војводине, дошли да дају крв. 
Укупно је дошло 32 ученика, а 23 ученика је дало крв и то 
први пут. 
Захваљујемо се нашој сарадници Мајди Глигорић на 
организацији и мотивацију ученика да дођу и помогну 
онима којима је крв неопходна. 
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У уторак, 15. новембра 2022. године, Актив 
Природно-математичког факултета Универ-
зитета у Новом Саду у сарадњи са Заводом за 
трансфузију крви Војводине организовао је 
акцију добровољног давања крви.  
На акцију се одазвало 64 студента а њих 50 је 
дало крв. Захваљујемо се нашој сарадници 
Бојани Срећо-Зеленковић на мотивацији и 
организацији студента који су својим хуманим 
чином допринели у стабилизовању залиха крви. 
 

У среду, 30. новембра 2022. године, од 10.00 до 
13.00 часова, Актив Технолошког факултета 
Универзитета у Новом Саду у сарадњи са 
Црвеним крстом Новог Сада и Заводом за 
трансфузију крви Војводине, организовао је 
акцију добровољног давања крви.  
На акцију је дошло 40 студената, а крв је дало 32 
студента. 

 
 

 
 
 

Истог дана, у периоду од 9.00 до 12.00 часова, организована 
је и акција добровољног давања крви у сарадњи са 
Студентским параламентом Медицинског факултета и 
Организацијом студената Медицинског факултета и 
Заводом за трансфузијом крви Војводине на Медицинском 
факултету. На акцију је дошао 81 студент, а крв је дало 67 
студената. 
 
Овим путем се захваљујемо нашој сарадници Сузани Анђелковић, организатору акције, на 
ангажовању и мотивацији младих студената да дају крв, као и свим студентима који су дошли 
да подрже ову акцију и тиме покажу хуманост на делу. Такође велику захвалност за добру 
организоавану акцију дугујемо и Тијани Шевић из Студентскох парламента Медицинског 
факултета и свим студентима Медицинског факултета који су подржали акцију и дали крв. 
 
У петак, 9. децембра 2022. године, Црвени крст 
Новог Сада у сарадњи са Заводом за 
трансфузију крви Војводине, организовао је две 
акције добровољног давања крви. Прва акција 
била је у периоду од 9,00 до 12,00 часова, у 
просторијама Радио-телевизије Војводина. 
Прикупљено је 13 јединица крви. Друга акција 
била је у периоду од 9,00 до 13,30 часова на 
Факултету техничких наука Универзитета у 
Новом Саду. 
На акцију је дошло 163 потенцијална даваоца 
крви, а крв је дало 133 даваоца. 
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У уторак, 13. децембра 2022. године, 
Филозофски факултет, Универзитета у Новом 
Саду у сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада 
и Заводом за трансфузију крви Војводине, 
организовао је акцију добровољног давања крви 
у периоду од 9.00 до 13.00 часова. 
На акцију је дошло 47 студента, а крв је дало 43. 
студента. Први пут је дало крв 26 студената. 
Упућујемо захвалност свим студентима на 
показаној хуманости а посебна захвалност 
проф. др Владимиру Баровићу, члану Управног 
одбора Црвеног крста Новог Сада на одлично 
организованој акцији. 

 
У среду, 14. децембра 2022. године, Електровојводина и 
спортска кладионица "Максбет" у сарадњи са Црвеним 
крстом Новог Сада и Заводом за трансфузију крви 
Војводине, организовали су акције добровољног давања 
крви. На првој акцији је дошло 59 запослених, а крв је дало 
њих 47.На акцији у Максбету дошло је 90 даваоца крви а 
крв је дало њих 79. Први пут је крв дало 16 особа. 
Захваљујемо се свим добровољним даваоцима крви, који су 
дошли данас на акције да дају крв, а посебно смо захвални 
нашим организаторима акција Дејану Марковићу и Горану 
Самоловцу. 
 
 
 

 
У четвртак, 15. децембра 2022. године, Студентски дом 
"Европа" и Актив Јавног градског саобраћајног предузећа 
„Нови Сад” у сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада и 
Заводом за трансфузију крви Војводине, организовали су 
акције добровољног давања крви.На првој акцији је дошло 
29 студента, а крв је дало њих 24 .На акцији у ЈГСП-у 
прикупљено је 24 јединице крви. 
 

 
 
 
У понедељак, 19. децембра 2022. године, Центар за 
основну полицијску обуку у Сремској Каменици је 
организовао акцију добровољног давања крви у сарадњи са 
Заводом за трансфузију крви Војводине и Црвеним крстом 
Новог Сада, у периоду од 8.00 до 14.00 часова. 
На акцији добровољног давања крви прикупљено је 120 
јединица крви а акцији се одазвало 127 даваоца. 
Први пут крв је дало 110 полазника школе. 
Упућујемо највећу захвалност полазницима школе, 
добровољним даваоцима крви на хуманости, посебно сада, 
када су залихе крви изузетно ниске. 
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Посебна захвалност дугујемо сарадницима Црвеног крста Новог Сада, начелнику Центра за 
основну полицијску обуку пуковнику Желимиру Мрдаљу и помоћнику начелника, 
потпуковнику Драгану Мрдаљу. 
 
У петак 23. децембра 2022. године, у Заводу за трансфузију крви Војводине, организована је 
новогодишња акција „Дар за дар“ која је трајала од 07.00 до 19.00 часова. Циљ акције је био 
да деца добровољних даваоца крви, уживају у креативним радионицама са волонтерима 
Црвеног крста Новог Сада и да добију од Деда Мраза новогодишње пакетиће. У акцији 
прикупљено  је укупно 127 јединица крви  и подељено је 300 новогодишњих пакетића. 
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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) 
 
У току 2022. године, Црвени крст Новог Сада је у оквиру Здравствено превентивне 
делатности реализовао 125 предавања и радионица за децу и младе којима је обухваћено 
3210 младих и 80 предавања за одрасле којима је обухваћено 1285 суграђана. Одржано је 6 
трибина за 146 волонтера Црвеног крста Новог Сада, као и две локалне обуке пројекта 
Весела болница и Превенције полно преносивих инфекција којима је присуствовало 35 
волонтера. Укупно је било ангажовано 116 волонтера кроз 307 ангажовања са 1693 
волонтерска сата.  
 
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 реалистичког приказа повреда, обољења и стања, обука за организаторе 
добровољног давалаштва крви, конкурсе ликовних и литерарних радова на задате теме, као и 
обележавањем датума у вези са календаром активности Црвеног крста Србије: Светски дан 
здравља, Недеља борбе против ТБЦ и осталих болести дисајних органа, Светски дан без 
дувана, 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 2022. године - Црвени крст 
Новог Сада, обележио je Национални дан 
без дуванског дима под слоганом „365 
дана без дувана“. Током овогодишњег 
Националног дана без дувана посебно се 
наглашавају значај превенције 
отпочињања и важност престанка 
употребе дувана код оних који га већ 
користе.  
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су, у 
Дунавском парку у периоду од 11 до 13 
часова, заинтересоване суграђане 
информисали ефектима употребе дувана, 
као и излагања дуванском диму и на тај начин јавности скренули пажњу на штетност дувана 
по здравље, а сви пролазници који су угасили или бацили цигарету заузврат су добили јабуку. 
Употреба дувана је фактор ризика за многе друге болести као што су опструктивна болест 
плућа, астма, емфизем, хронични бронхитис, реуматоидни артритис, болести уста као што су 
пародонтитис (обољења потпорног апарата зуба тј. ткива и костију који окружују зубе) и многе 
друге. 
Поводом Националног дана без дуванског дима одржана је радионица, „Јеленина прича“ – 
предавање на тему штетног утицаја дуванског дима на здравље људи, за волонтере Црвеног 
крста Новог Сада. Предавање је одржано у Клубу младих ОТЈ „Јован Јовановић Змај“. 
Предавању је просуствовало око 20 младих волонера.  
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25. март 2022. године - Традиционално 
Градско такмичење квиз „Шта знаш о 
здрављу“ одржано је онлајн преко 
платформе „Microsoft forms“. Квиз је 
реализован у форми онлине упитника. У 
категорији подмлатка учествовали су 
ученици основних школа, а у категорији 
омладине средњошколци.  
Црвени крст Новог Сада је за три 
првопласирана такмичара у обе категорије 
обезбедио награде 
 

    
    

Пласман учесника у категорији подмлатка је: 
 

ПЛАСМАН УЧЕНИК ШКОЛА БОДОВИ 

1. Теодора Симић ОШ „Вељко Петровић“ Бегеч 96 
2. Ленка Адамовић ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник 89 
3. Андрија Првуловић ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад 87 

4-8. 

Ивана Драгић – ОШ „Људевит Штур“ Кисач 
Анђелија Корсев – ПОШ „Мирослав Мика Антић“ 
Милица Маринков – ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ 
Милош Вуксан – Гимназија „Јован Јовановић Змај“ 
Николина Павловић – ОШ „22. август“ Буковац 

 
Пласман учесника у категорији омладине је: 

 
ПЛАСМАН УЧЕНИК ШКОЛА БОДОВИ 

1. Давид Новаковић  Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови 
Сад 95 

2. Миљана 
Милошевић Гимназија „Лаза Костић 93 

3. Јована Граховац Гимназија „Светозар Марковић“ 86 

4-6. 
Артемије Бобиљов – ТШ „Милева Марић Ајнштајн“ 
Тара Томић – СМШ „7.април“ 
Бранислав Бахат – ЕТШ „Михајло Пупин“ 

 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2022.годину 

41 

7. април 2021. године Црвени крст Новог 
Сада обележио је Светски дан здравља, 7. 
април. Мото Светске здравствене 
организације  био је „Наша планета, наше 
здравље“ са циљем да овај значајан датум 
у календару здравља буде посвећен 
здрављу наше планете.  
Основни циљ кампање било је подизање 
свести о утицају загађења ваздуха, воде и 
хране на здравље и могућим последицама, 
као и подстицање на активности и мере 
које треба предузети како би се очувала 
животна средина, а тиме и здравље људи. 
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су у Дунавском парку информисали заинтересоване 
суграђане о начинима да се сачува здрава животна средина, упутили су поруку да се потрошња 
воде удвостручила у последњих 50 година, да је саобраћај значајан извор загађења ваздуха, 
као и да рециклажом штедимо природне ресурсе и енергију и штитимо животну средину.  
Поводом Светског дана здравља одржана је радионица о начину рециклаже и предавање о 
значaју здравља, за волонтере Црвеног крста Новог Сада. Предавање је одржано у Клубу 
младих ОТЈ „Јован Јовановић Змај“. Предавању је присуствовало око 20 младих волонтера. 
У оквиру обележавања Светског дана здравља, Црвени крст Новог Сада је реализовао основну 
обуку за запослене у пружању прве помоћи у Јавно комуналном предузећу „Тржница“ Нови 
Сад. У току обуке промовисани су здрави стилови живота уз поделу едукативног материјала 
са здравствено васпитним садржајем 
 
31. мај 2022. године - Светски дан без 
дувана 2022. године обележен је под 
слоганом „Дуван-претња нашој животној 
средини”. 
У Дунавском парку, на промотивном 
штанду, волонтери су реализовали поделу 
промотивног материјала и информисали 
суграђане о штетности дуванског дима и 
значају упражњавања здравих стилова 
живота.Такође, едуковани волонтери 
Црвеног крста Новог Сада реализовали су 
са ученицима шестих разреда ОШ ,,Ђорђе 
Натошевић“ и предавање на ову тему. 
У вечерњим часовима, у просторијама 
Клуба младих Црвеног крста Новог одржана је радионица, „Јеленина прича“ – предавање на 
тему штетног утицаја дуванског дима на здравље људи, за волонтере Црвеног крста Новог 
Сада. Предавање је одржано у Клубу младих ОТЈ „Јован Јовановић Змај“. Предавању је 
просуствовало око 20 младих волонера. 
У оквиру реализације традиционалог квиза „Здравље је највеће богатство“ подељен је 
промотивни материјал и ученицима се скренула пажња на штетни утицај како на здравље тако 
и на животну средину.  
 
2. јун 2022. године - У Културном центру Новог Сада организована је смотра „Здравље је 
највеће богатство”, за представнике три првопласиране школе на квалификацијама одржаним 
19. маја 2022. године.  
Ове године, на наведеној активности, учествовало је око 500 ученика четвртих разреда из 7 
новосадских основних школа.  
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Сви они су се припремали из књиге „Здравље је највеће богатство” која је настала у сарадњи 
са Институтом за јавно здравље Војводине. У књизи су обрађене следеће теме: о организацији 
Црвеног крста, подсетник за рад са подмлатком Црвеног крста у основној школи, пар речи о 
здрављу, најважнији органи и системи човековог тела, исхрана, физичка активност, лична 
хигијена, хигијена уста и зуба, ментална хигијена, хигијена школског простора, значај сна и 
одмора, превенција пушења, заразне болести и мере превенције, родна равноправност, 
безбедно понашање, општи принципи прве помоћи и самопомоћи и др. 
 

    
 
Пласман екипа на смотри:  
 
I место – ОШ „Иван Гундулић”  
265 бодова, ученици: Ивона Прибић,  
Дуња Прибић и Милош Загорчић,  
учитељица: Милена Војновић  
II место – ОШ „Мирослав Мика Антић” 
263 бода, ученици: Богдан Вермезовић, 
Андреј Михајловић и Огњен Секулић  
учитељица: Данијела Грандић  
III место – ОШ „Милош Црњански” 
261 бод, ученици: Теодора Иванц, 
Теодор Личина и Сергеј Марацонов  
учитељица: Сузана Мишковић 
 
Успешну реализацију, наведене програмске 
активности, помогли су чланови Комисије за 
здравство који су уједно били и чланови жирија: доц. др Снежана Укропина, др Санда Кончар 
и Виолета Поповић.  
 
У паузама квиза, мађионичарка Стела је, уз асистенцију деце, изводила мађионичарске 
трикове на опште одушевљење деце.  
Црвени крст Новог Сада је обезбедио награде за све учеснике смотре.  
 
26. јун 2022. године - Резолуцијом  Уједињених нација из 1987. године, 26. јун је проглашен 
за Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама. 
Слоган кампање за 2022. годину „Брига у време кризних ситуација“ наглашава значај 
адекватног одговора на изазове повезане са употребом дрога током здравствених и 
хуманитарних кризних ситуација.  
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У оквиру кампање апелује се на све сегменте 
друштва, на владине и невладине организација и све 
заинтересоване стране да предузму хитне акције за 
заштиту људи, укључујући унапређење превенције и 
лечења зависности од дрога, али и активности на 
смањењу илегалне трговине дрога. 
Млади волонтери Црвеног крста Новог Сада делили 
су грађанима промотивне материjале којима су наши 
суграђани информисани о негативним последицама 
злоупотребе дрога. Циљ ове активности је подизање 
нивоа свести о значају проблема који дрога 
представља за друштво и покретање свих, како 
појединца и породице, тако и најшире заједнице, да 
се укључе у превенцију злоупотребе дрога. 
У оквиру обележавања овог дана, волонтери Црвеног 
крста Новог Сада реализовали су едукативни скуп за 
волонтере ОТЈ “Јован Јовановић Змај“ и остале 
заинтересоване. Кроз ову едукацију млади су добили 
основне информације о штетном деловању дрога, 
негативним последицама по здравље и животе људи. 
 
29. септембар 2022. године - Црвени крст 
Новог Сада, на препоруку Црвеног крста 
Србије, обележио је Светски дана срца у 
Дунавском парку. Ове године Светски дан 
срца je обележен под слоганом „Свим 
срцем за сва срца”.  
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су 
суграђанима делили промотивни 
материјал и давали информације о 
главним факторима ризика који су 
одговорни за смртност од KВБ, а ту се 
убрајају повишен крвни притисак (коме се 
приписује 13% смртних случајева на 
глобалном нивоу), затим употреба дувана 
(9%), повишен ниво шећера у крви (6%), физичка неактивност (6%) и прекомерна телесна маса 
и гојазност (5%). Такође, презентован је поступак КПР са употребом АЕД уређаја, а 
заинтересовани суграђани су могли и самостално да пробају поступак реанимације. 
У оквиру обележавања Светског дана срца, Црвени крст Новог Сада реализовао је трибину за 
волонтере Омладинске теренске јединице „Јован Јовановић Змај“ подстичући младе да 
размисле како да најбоље допринесу развоју човечанства, очувању природе и свог менталног 
здравља. 

 
7. Фестивал менталног здравља одржан је у периоду од 10. до 20. октобра 2022. године, под 
слоганом „Култура и ментално здравље“ на више локација у Новом Саду и Суботици. 
Организатор фестивала  био је Институт за јавно здравље Војводине, а на манифестацији су 
учествовале бројне установе и организације, које су обележиле и 10. октобар, Светски дан 
менталног здравља. 
Циљ кампање је било подизање свести о повезаности културе и менталног здравља и 
благостања појединаца и заједнице у којој живимо. 
Црвени крст Новог Сада је у оквиру кампање организовао изложбу и презентацију пројекта 
„Галерија на штрафти“ као и радионицу у оквиру пројекта Брига о старијим. 
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16. октобра 2022. године - Међународни комитет за заједничко деловање у области 
реанимације (International Liaison Committee on Resuscitation - ILCOR) покренуо је 2018. 
године прву глобалну иницијативу којом се скреће пажња на проблем наглог срчаног застоја. 
Од тада се сваког 16. октобра обележава Светски дан оживљавања са циљем да се подигне 
свест о значају едукације грађана и познавања мера за спасавање живота. 
Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца лидер је у едукацији 
грађана како да поступе у случају животне угрожености и пруже прву помоћ. 
Црвени крст Новог Сада је на препоруку Црвеног крста Србије, обележио овај дан, 
организујући јавни час за ученике ОШ „Душан Радовић“ на тему мере оживљавања и употреба 
аутоматског спољашњег дефибрилатора. 
 
1. децембар 2022. године - Црвени крст Новог Сада обележио је Светски дан борбе против 
АИДС-а. Овај дан се обележава већ 34. пут у свету, а ове године смо га обележили под 
слоганом "Изједначимо“, који ставља акценат на потребу превазилажења неједнакости и 
унапређивању људских права што је од кључног значаја за све оне који су погођени 
епидемијама, у овом случају АИДС-ом. Црвена трака, као симбол борбе против болести и 
солидарности са оболелима, установљена је 1991. године.  
 

    
 
У оквиру обележавања Светског дана борбе против АИДС 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».  
 
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су 
ову традиционалну активност 
реализовали кроз предавање намењено 
ученицима седмих и осмих разреда ОШ 
„Доситеј Обрадовић“. Предавању је 
присуствовало око 20 ученика ове школе.  
Одржана је и трибина у Клубу младих 
Црвеног крста Новог Сад за чланове 
Омладинске теренске јединице „Јован 
Јовановић Змај“. На почетку су се 
волонтери кроз радионице подсетили и 
допунили своје знање о ХИВ и АИДС, начинима преношења и превенције, а потом је уследила 
дискусија о најефикаснијим начинима превенције. Трибина је завршена информисањем 
младих о тестирању. 
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9 - 10. децембра 2022. године - Црвени 
крст Војводине је у Одмаралишту Црвеног 
крста Бачка Паланка „Багремара“ 
реализовао обуку у области превенције 
болести зависности, намењену младим 
волонтерима, будућим вршњачким 
едукаторима. Млади волонтери Црвеног 
крста Новог Сада: Милица Жагар, Маша 
Мелег и Лана Иванов су успешно 
савладале дводневну обуку у области 
превенције болести зависности. 
 

 
Пројекти за превенцију злоупотребе дрога и пројекти у области јавног здравља којима 

се доприноси промоцији здравља и превенцији болести 
 
Црвени крст Новог Сада је захваљујући подршци Градске управе за здравство Града Новог 
Сада, у периоду октобар-децембар 2022. године, реализовао пројекте у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији здравља, превенцији болести и превенцији 
злоупотребе дрога: 

• Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама 
• Тематски родитељски састанци о улози менталног здравља, породице, школе и других 

институција у превенцији насиља у основној школи 
• Здраво одрастањe 

 
8. децембар 2022. године - Црвени крст Новог Сада у сарадњи са Градском управом за 
здравство и Комисијом за борбу против дрога Града Новог Сада, организовао је у трајању од 
10.00 до 14.00 часова, стручни скуп под називом „Превенција злоупотребе психоактивних 
супстанци у новосадским основним школама“, у сали Црвеног крста Војводине. 
Присутне су поздравили: Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног крста Војводине, проф. др 
Александра Дицков, председница Комисије за борбу против дрога Града Новог Сада, мр 
Драгана Којадиновић, вд начелника Градске управе за здравство и др Драган Лазић, секретар 
Црвеног крста 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, Маја Петаков 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, са следећим 
темама:  

- „Превентивни програми за ученике основношколског узраста. које реализују  учитељи 
и наставници из области менталног здравља и превенције психоактивних супстанци “ - 
доц. др Душан Чанковић, Институт за јавно здравље Војводине,  

- Проблем повећаног насиља у школама и могућности школа у борби са наведеним“- 
Златица Јовић, дипломирани психолог, просветна саветница у Министарству просвете 
у Школској управи Нови Сад  

- „Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем 
понашања“ - мр Маја Петаков Вуцеља, психолог, ОШ“ Жарко Зрењанин“. Нови Сад  

- „Улога полиције у превенцији насиља и злоупотреби психоактивних супстанци, 
сарадња са школама“ - Далиборка Војводић Томовић, дипломирани правник, 
руководилац Групе за сузбијање малолетничке делинквенције и насиља у породици, 
ПУ Нови Сад 
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- „Превентивни програми за ученике седмог и осмог разреда основне школе“ – Велибор 
Максимов, Јазас Нови Сад.  
 

    
 
Едукација је била намењена стручним сарадницима основних школа, односно педагозима и 
психолозима са територије града Новог Сада, а новим знањима је овладало 19 просветних 
радника из 10 новосадских основних школа. 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.  
 
Пројекат „Тематски родитељски састанци о улози менталног здравља, породице, школе и 
других институција у превенцији насиља у основној школи“, је намењена родитељима и 
старатељима ученика основних школа, са територије Града Новог Сада. Због епидемиолошке 
ситуације 22 састанака је реализовано „on-line“ преко апликације „Google meet“. Реализатори 
стручног скупа биле су: Златица Јовић, саветница у Школској управи Нови Сад, мр Маја 
Петаков Вуцеља, психолог у ОШ“ Жарко Зрењани, Далиборка Војводић, инспекторка МУП, 
руководилац групе за сузбијање малолетничке деликвенције у Одељењу криминалистичке 
полиције Нови Сад. Око 350 родитеља и старатеља је прошло едукацију. 
 
Пројекат „Здраво одрастање“ креиран је за примену у предшколским установама и 
основној школи за децу од 5-10 година. Овај пројекат је акредитован и од стране 
Министарства просвете и спорта Републике Србије са 24 бода стручног усавршавања, тако да 
се налази у Каталозима програма за стручно усавршавање запослених у просвети. 
Реализатори стручног скупа биле су: мр Ибоја Гера, психолог, Драгана Бабић, педагог, 
Снежана Родић, психолог, Тајана Дивилд, педагог и Аница Дудварски, психолог. Пројектом 
је обухваћено 46 просветних радника, 450 родитеља и око 778 деце узраста од 5-10 
година. 
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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) 
 

У току 2022. године, Црвени крст Новог Сада реализовао је 85 обука за укупно суграђана 
од чега су основну обуку из прве помоћи прошли: 35 деце предшколског узраста, 150 
ученика и младих до навшених 30 година и 24 припадника цивилне заштите. Напредну 
обуку у пружању прве помоћи у трајању од 12 часова похађало је 182 ученика и 73 грађана. 
Обуку за екипе прве помоћи у трајању од 24 часа прошло је 52 млада волонтера који су у 
10 екипа учествовали на Градском такмичењу у пружању прве помоћи. Градско 
такмичење у РППСО-у реализовано је за 4 такмичарске екипе.  
 
Обука за запослене реализована је за 289 полазника за основну обуку и 276 полазника за 
напредну обуку из прве помоћи. Обучено је 5 кандидата за возаче у трајању од 8 часова.  
Неформалним обликом едукације из прве помоћи у трајању од 1 до 4 часа обухваћено је 195 
суграђана на 10 догађаја. Едуковани чланови екипа прве помоћи су учествовали на 73 
манифестације. Укупно је било ангажовано 163 волонтера, од чега су 134 млада 
волонтера, кроз 1193 ангажовања са 5959 волонтерских сати.  

 
14. мај 2022. године - Градско такмичење у пружању прве помоћи одржано је у Установи за 
децу и младе Дечије село „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици. 
 

    
 
У обраћању, начелника Јужнобачког управног округа Милана Новаковића поздравио је све 
такмичаре и госте поруком да су сви победници самим учешћем на такмичењу. Председник 
Црвеног крста Новог Сада пуковник др Братољуб Бркљача, истакао је важност прве помоћи у 
свакодневном животу и отворио такмичење. 
Леп и сунчан дан су допринели да се у предивном амбијенту Дечијег села успешно спроведе 
такмичење, а посебно велики допринос су дали волонтери Црвеног крста Новог Сада који су 
учествовали у организацији, као и волонтери из програма реалистичког приказа повреда, 
обољења и стања.  
Допринос успешној реализацији такмичења дали су Завод за хитну медицинску помоћ Нови 
Сад, Ватрогасни савез града Новог Сада и волонтери из програма Промоција хуманих 
вредности и програма Борбе против трговине људима. 
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На Градском такмичењу у пружању прве помоћи учествовали су и драги гости, односно екипа 
омладине Црвеног крста Суботица и екипа омладине Црвеног крста Зрењанин. Наведене 
организације су предводили секретар Црвеног крста Зрењанин, Александра Танасијевић и 
секретар Црвеног крста Суботица, др Синиша Трајковић. 
Резултате такмичења саопштила је прим. др Биљана Савић, која се захвалила свима који су 
помогли успешну реализацију такмичења а затим је прогласила победнике. 
У категорији подмлатка учествовало је пет екипа (екипа броји 6 такмичара). Пласман екипа 
подмлатка: 

1. Колибри - ОШ „ Коста Трифковић“ и 
ОШ „Петефи Шандор“  

2. Веверица - ОШ „Светозар Марковић 
Тоза“, ОШ „Ђорђе Натошевић“, ОШ 
„Петефи Шандор“ ОШ „Иван 
Гундулић“, ОШ „Ђура Даничић“ ОШ 
„Васа Стајић “ 

3. Весели патуљци - OШ „Васа Стајић“  
4. Звончица - ОШ „ Коста Трифковић“ 
5. Златна греда - ОШ „Петефи Шандор“, 

ОШ „Жарко Зрењанин“, ОШ „Светозар 
Марковић Тоза“, ОШ „Иво Лола Рибар“, 
ОШ „Ђорђе Натошевић“ 

У категорији омладине учествовало је пет екипа 
(екипа броји 6 такмичара). Пласман екипа 
омладине: 

1. Весели возић - Медицинска школа „7. 
Април“, ТШ „Милева Марић Ајнштајн“  

2. Вила - Средња медицинска школа 
„Хипократ“ 

3. Срна - Средња медицинска школа 
„Хипократ“ 

4. Црвени крста Зрењанин - ревијално 
5. Црвени крст Суботица - ревијално 

Првопласиране екипе у обе категорије ће 
представљати Црвени крст Новог Сада на 
Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда, обољења 
и стања, које ће се одржати 10. септембра 2022. године. 
 
15. мај 2022. године - Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног крста Зрењанина 
учествовао на градском такмичењу екипа у пружању прве помоћи. Нашу организацију је 
представљала првопласирана екипа омладине са градског такмичења (6 чланова) и стручни 
тим (5 чланова). Црвени крст Новог Сада се захваљује Црвеном крсту Зрењанин на позиву и 
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гостопримству а посебну захвалност упућујемо секретару Александри Танасијевић на 
одличној организацији догађаја. 
 

    
 

21. мај 2022. године - Црвени крст Новог Сада je на позив Црвеног крста Суботица - Градске 
организације учествовао, на градском такмичењу у пружању прве помоћи и реалистичком 
приказу повреда, обољења и стања које је одржано у Средњој медицинској школи у Суботици. 
Екипа омладине (6 чланова) Црвеног крста Новог Сада у пратњи стручног тима,  ревијално  су 
учествовале на овом такмичењу. 
У ревијалном делу учествовали су представници Црвеног крста Зрењанин, Црвеног крста 
Крагујевац, Црвеног крста Бар (Црна Гора). 
Такмичењу је присуствовла стручна делегација Црвеног крста Србије на челу са проф. др 
Драганом Радовановићем, председником Црвеног крста Србије. 
Срдачним домаћинима се захваљујемо на добро организованом такмичењу, гостопримству, а 
победницима честитамо на успеху. 
 

    
 
16. август 2022. године - Црвени крст Новог Сада је организовао Градско такмичење у 
реалистичком приказу повреда, обољења и стања, у просторијама Клуба младих. На 
такмичењу је учествовало 2 шминкера, и 4 екипе симуланта за повреде и за нагло настала 
стања и обољења.  
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Првопласирани такмичари, Тијана Топаловић, Дуња Сабо и Милица Жагар представљаће 
Црвени крст Новог Сада на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи и реалистичком 
приказу повреда, обољења и стања, у Новом Саду. 
 
9 - 10. септембар 2022. године - Црвени крст Новог Сада учествовао је на Покрајинском 
такмичењу и смотри у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда, стања и 
оболења, које је одржано у петак и суботу, у Новом Саду, на градском купалишту Штранд, у 
организацији Црвеног крста Војводине, уз учешће око 500 младих волонтера. 
 

 
 
Присуствовало је 19 организација Црвеног крста из градова и општина, са укупно 43 екипе 
подмлатка, омладине и реалистичког приказа из Аде, Апатина, Бачке Тополе, Беле Цркве, 
Инђије, Кањиже, Кикинде, Ковина, затим Малог Иђоша, Oџaкa, Панчева, Руме, Сенте, 
Сомбора, Сремске Митровице, Старе Пазове, Суботице, Зрењанина и Новог Сада. 
Наша огранизација била је заступљена са екипом омладине у пружању прве помоћи, екипом 
подмлатка у пружању прве помоћи и екипом реалистичког приказа повреда, обољења и стања 
повређених. Волонтери Црвеног крста који су учествовали на смотри, на више пунктова 
демонстрирали су знања и вештине у пружању прве помоћи, десно од главног улаза на 
новосадску плаажу Штарнд,  
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На такмичењу је учествовало 5 екипа у категорији подмлатка и 6 екипа у категорији омладине, 
а четири најуспешније екипе из сваке категорије обезбедиле су пролазак на Државно 
такмичење. Радне тачке су биле смештене лево од главног улаза на Штарнд и такмичари су 
имали могућност да провере своје знање на три радна полигона, тесту знања и реанимацији. 
На Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда 
обољења и стања наше екипе заузеле су следећа места:  

 
1. Екипа омладине ЗЛАТО, 1. место у конкуренцији 6 екипа  

Чланови: Урош Црнић - Факултет техничких наука, Милица Жагар - Средња школа 
„Светозар Милетић“, Елена Тривунџа, Марија Савановић, Сара Црнић и Филип 
Михајловић - Медицинска школа „7. април“ 

2. Екипа подмлатка СРЕБРО, 2. место у конкуренцији 5 екипа  
Чланови: Небојша Миличић, Милица Петровић - ОШ „Коста Трифковић“,  Ензо Милан 
Матановић - ОШ „Ђорђе Натошевић“  Јована Сувачар - Средња школа „Светозар 
Милетић“ и Дуња Мудрински - Гимназија „Светозар Марковић“ 

3. Екипа реалистичког приказа повреда. стања и оболења СРЕБРО  
2. место у конкуренцији 5 екипа  
Чланови: Тијана Топаловић - Медицински факултет, маркиранти Дуња Сабо - 
Медицински факултет и Милица Жагар - Средња школа „Светозар Милетић“  

У оквиру ревијалног дела Црвени крст Новог Сада имао је представнике у категорији петлића 
који су на отварању такмичења урадили показну вежбу и приказали стечено знање прве 
помоћи.  
Организацију такмичења помогли су чланови Црвеног крста Новог Сада: 2 члана 
организационог одбора, 6 судија, 4 члана логистике.  
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Екипе омладине и подмлатка у пружању прве помоћи и екипа реалистичког приказа повреда, 
обољења и стања повређених Црвеног крста Новог Сада су се пласирале на Државно 
такмичење, које се одржало 24. септембра 2022. године у Београду. 
Црвени крст Новог Сада се захваљује свим волонтерима који су учествовали у организацији и 
реализацији овог такмичења. 
 
23 – 24. септембар 2022. године - Државно такмичење у пружању прве помоћи одржано је у 
Београду, на више локација на Ади Циганлији, у оквиру манифестације „Сајам Спорта“, док 
je такмичење у реалистичком приказивању повреда, обољења и стања одржанo дан раније у 
седишту Црвеног крста Србије, Симина 19. 
Екипа омладине заузела је ТРЕЋЕ место у конкуренцији 15 екипa:  
1. Стари град (Београд)  
2. Палилула (Београд) 
3. Нови Сад 
а право учешћа на такмичењу оствариле су екипе из следећих организација Црвеног крста: 
Суботица, Сремска Митровица, Зрењанин, Вождовац, Крагујевац, Краљево, Врање, Ниш, 
Ужице, Бољевац, Зубин Поток, Грачаница.  
 

    
 
На Државном такмичењу екипа Црвеног крста Србије своје умеће познавања прве помоћи 
показало је 15 екипа Омладине и 14 екипа Подмлатка Црвеног крста из 16 средина из целе 
Србије, као и 13 екипа Реалистичког приказа повреда, стања и обољења, које су се пласирале 
на Државно такмичење након победа на општинским, градским, покрајинским и 
међурегионалним такмичењима. Поред 255 такмичара, у организацији догађаја учествовало је 
још исто толико волонтера, те је сама манифестација окупила преко 600 волонтера и 
професионалаца Црвеног крста. 
Екипа подмлатка заузела је седмо место у конкуренцији 14 екипa:  
1. Палилула (Београд) 
2. Вождовац (Београд) 
3. Стари град (Београд) 
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а учествовали су: Суботица, Сремска Митровица, Зрењанин, Крагујевац, Краљево, Врање, 
Ниш, Ужице, Лепосавић, Грачаница.  
У конкуренцији реалистичког приказивања 
повреда, обољења и стања екипа Црвеног 
крста Новог Сада заузела је шесто место у 
конкуренцији 13 екипa:  
1. Ужице  
2. Стари град (Београд)  
3. Крагујевац  
а учествовали су Рума, Сремска Митровица, 
Суботица, Вождовац, Палилула, Пожаревац, 
Врање, Бољевац, Краљево, Косовска 
Митровица. 
 
Црвени крст Новог Сада – Градску организацију на овом такмичењу представљали су:  
Екипа омладине: Елена Тривунџа, Урош Црнић, Милица Жагар, Сара Црнић, Филип 
Михајловић и Марија Савановић, инструктор Александра Милић;  
Екипа подмлатка: Владислава Добрић, Тара Жагар, Небојша Миличић, Дуња Мудрински, 
Јована Сувачар и Милица Петровић, инструктор Филип Михајловић; 
Екипа реалистичког приказивања повреда, оболења и стања: 
Тијана Топаловић, Радомир Средановић и Дуња Сабо, инструктор Ана Пајкић; 
Успешну реализацију такмичења помогле су судије из наше организације: Сергеј Цицвара и 
Никола Поповић. 
 

    
 
Ове године тема државног такмичења била је посвећена пружању прве помоћи код повреда у 
спорту. На такмичењу су били приказани сценарији и повреде које се најчешће дешавају у 
спорту, а идеја је била да се на овај начин афирмише безбедно бављење спортским 
активностима и укаже на значај познавања прве помоћи за све оне који се професионално или 
рекреативно баве спортом.  
Покровитељ такмичења било је Министарство здравља Републике Србије, а партнери 
Спортски савез Србије и Олимпијски комитет Србије. На забавним полигонима компанија 
Decatlon се придружила у креирању малих спортских изазова за све такмичаре. 
Свечано отварање такмичења и церемонија проглашења победника одржана је у оквиру 
манифестације Сајам спорта на Ади Циганлији.  
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25 - 26. фебруара 2022. године - Црвени крст Новог 
Сада је на позив Секције прве помоћи, а на основу 
потписаног Споразума о сарадњи са Медицинским 
факултетом Универзитета у Новом Саду учествовао на 
„Basic Trauma Education“. На обуци реализованој у 
просторијама Центра за медицинску едукацију и 
симулацију, присуствовала су два едукована волонтера  
Црвеног крста Новог Сада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
фебруар - март 2022. године - Црвени крст Новог Сада је у реализовао напредну обуку у 
пружању прве помоћи за 35 младих волонтера.   
 

    
 
На основу наставног плана и програм напредне обуке за пружање прве помоћи Црвеног крста 
Србије, полазицима је омогућено да увежбавају типичне ситуације, стања и повреде на 
полигонима и уз помоћ едукованих волонтера из области реалистичког приказа повреда, 
оболења и стања. Такође, волонтери су били у могућности да увежбавају масажу срца и 
вештачко дисање, аплицирањем електрода на грудни кош унесрећеног и покретањем апарата 
за дефибрилацију.  
Обуку за 35 волонтера реализовали су лиценцирани предавачи прве помоћи у просторијама 
Клуба младих Црвеног крста Новог Сада. 
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март – април 2022. године - Црвени крст Новог 
Сада је релизовао напредну обуку у пружању 
прве помоћи за 76 студената Фармацеутског 
факултета у Новом Саду, Трг младенаца 5, на 
основу потписаног Уговора о пословно - 
техничкој сарадњи. Обукa у трајању од 12 
часова, je реализована према „Правилнику о 
начину пружања прве помоћи, врсти средстава 
и опреме који морају бити обезбеђени на радном 
месту, начину и роковима оспособљавања 
запослених за пружање прве помоћи“. 
Дводневне обуке релизоване су у три групе.  
 
5. април 2022. године - Црвени крст Војводине 
започео је нови циклус релиценциранја 
предавача прве помоћи Црвеног крста Србије.  
У оквиру четвртог по реду семинара за 
релиценцирање одржаном у Црвеном крсту 
Војводине релиценцирани су предавачи из 
Црвеног крста Бачке Паланке, Инђије, Суботице 
и Новог Сада. 
Полазници су имали прилику да чују нове 
смернице Међународне федерације друштава 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца 2020 у 
пружању прве помоћи, као и да се подсете које 
све обуке прве помоћи Црвени крст Србије 
реализује на основном, напредном и екстензивном нивоу. Након писменог теста, сви учесници 
су имали прилику да демонстрирају извођење часа на задату тематску јединицу. Представник 
Црвеног крста Новог Сада била је Александра Милић, која је успешно обновила лиценцу.  
 
12 - 14. мај 2022. године - Црвени крст 
Војводине организовао је тродневну обуку 
намењену будућим предавачима програма прве 
помоћи. Обука је реализована у одмаралишту 
Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу. 
Црвени крст Новог Сада на овој едукацији су 
представљали: Јелена Влаховић, Вања 
Марковић, Сергеј Цицвара и Мина Вучковић. 
Поред наших волонтера обуци су 
присуствовали и волонтери из организација 
Црвеног крста: Суботица, Зрењанин, Панчево, 
Сремска Митровица, Сомбор, Кикинда, Вршац, Бечеј, Кула, Алибунар и Србобран. 
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27 - 29. мај 2022. године - Црвени крст 
Новог Сада је на позив Мото-клуба „НС 
рајдерс” учествовао на традиоциналном 
29. сусрету бајкера – Мото-фесту. 
Манифестација је одржана на отвореним 
базенима Спортског центра „Сајмиште”. 
Наша организација помогла је реализацију 
наведене манифестације тако што је 
обезбедила шаторе, столове и клупе. 
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 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. 
 
20. јун 2022. године - Црвени крст Новог 
Сада је у понедељак, реализовао 
предавање за ученике II разреда Техничке 
школе „Павле Савић“ смер Фризер и 
Заштита животне средине. Ученици ових 
смерова имају обавезан предмет Прва 
помоћ, а волонтери Црвеног крста Новог 
Сада реализују блок наставу већ седму 
годину за редом.  
У оквиру предавања ученици су имали 
прилику да се упознају са циљевима прве 
помоћи, средствима за пружање прве 
помоћи, да науче основне поступке 
збрињавања повређених у непосредној животној опасности, као и да увежбају 
кардиопулмонарну реанимацију и заустављање крварења. 
 
22 - 24. август 2022. године - Црвени крст 
Војводине реализовао је семинар из 
области реалистичког приказивања 
повреда, стања и оболења, у одмаралишту 
Црвеног крста Сомбор, у Бачком 
Моноштору.  
Представнице Црвеног крста Новог Сада 
на овој едукацији биле су: Ана Пајкић и 
Тијана Топаловић. Семинар напредног 
нивоа реализован је са циљем едукације 
волонтера, шминкера и маркираната, за 
учешће на предстојећим такмичењима и 
смотри Црвеног крста Војводине којa ће 
бити одржана 9. и 10. септембра на 
новосадском купалишту Штранд.  
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Полазници су имали прилику да се упознају са техникама припремања отворених и затворених 
повреда, затим реалистичким приказивањем и изражавањем субјективних симптома и 
објективних знакова код посебних стања одговарајућих болести. 
 
10. септембар 2022. године - Црвени крст 
Новог Сада искористио је прилику да 
обележи и Светски дан прве помоћи.  
Овогодишњи мото био је „Учимо да 
помажемо целог живота“ са поруком да 
прву помоћ треба учити и обнављати више 
пута током живота, од раног детињства до 
зрелих година. Едуковани волонтери 
организовали су јавни час прве помоћи где 
су презентовали основне вештине 
спашавања живота код наглог срчаног 
застоја, поступак КПР са употребом АЕД 
уређаја, а заинтересовани суграђани су 
могли и самостално да пробају поступак 
реанимације. 
 

Прва помоћ на спортским, културним и осталим масовним манифестацијама 
 
27. март 2022. године - У недељу, по топлом, сунчаном дану, одржан је 29. Новосадски 
полумаратон на којем је Црвени крст Новог Сада био заступљен са 40 волонтера. Наша 
организација је обезбедила едуковане волонтере у пружању прве помоћи, возила, ћебад, 
носила и неопходан материјал за евентуално збрињавање повређених учесника. Поред тога, 
наши волонтери су помагали у освежењу такмичарима, на пунктовима, током трајања трке. 

 

    
 
Више од хиљаду такмичара из земље и мањим делом из иностранства стартоовалао је са Трга 
слободе у 11.00 часова. Траса полумаратонске трке је ишла од Трга слободе, Змај Јовином и 
Дунавском улицом, Кејом жртава рације, Булеваром цара Лазара, улицом др Симе 
Милошевића, Јиричековом, Фрушкогорском, Булеваром Деспота Стефана и Београдским 
кејом. Поред главне трке, од 21,097 километара, учеснице и учесници су имали прилику да 
трче и краће стазе од 10 и пет километара, док је за оне млађе, основце и средњошколце, као и 
бебе, такође организован спортски програм.  
 
7 - 8. мај 2022. године - У суботу и недељу, одржан је 45. Планинарски маратона на Фрушкој 
гори, који је засијао пуним сјајем пошто се више хиљада одлично расположених учесника 
нашло на стартној позицији на Поповици. 
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Црвени крст Новог Сада je на позив Скупштине Града Новог Сада, као део организационог 
одбора, традиционално, учествоваo у реализацији ове спортско-рекреативне манифестације. 
Едуковани волонтери у пружању прве помоћи, обезбеђивали су ову масовну манифестације, 
од суботе 7. маја (од 7.00 часова) до недеље 8. маја (до 20.00 часова). Укупно је дежурало 30 
едукованих, младих волонтера Црвеног крста Новог Сада на три пункта: Поповица, Краљева 
столица и Андревље, са три шатора и неопходним санитетским материјалом.  
Било је око 50 лакших интервенција које су наши волонтери збринули.  
 

     
 
Љубитељи пешачења, планинарског трчања и ултра маратона ове године стигли су у великом 
броју из региона, потом из Канаде, Шпаније и Францске, а први пут и са другог краја света - 
из Аустралије. Они су на располагању имали 14 стаза, од чега девет за рекреативце и пет 
такмичарских (ултраекстремни маратон дужине 134 километара, ултра маратон од 108 
километра, средњи источни маратон од 59 километра, мали источни екстремни маратон од 42 
километра и приправнички јужни маратон од 22 километра), које су сертификоване од стране 
Међународне асоцијације трејл трчања, а за које се пријавило више од 2.000 најспремнијих 
учесника. 
Први Фрушкогорски маратон је  одржан 27. и 28. маја 1978. године у дужини од 86 километара. 
Стазе су трасиране у брдовитом, шумском појасу Фрушке горе, а учесници трка пролазе крај 
средњовековних манастира Гргетег, Старо Хопово, Ново Хопово, Јазак, Бешеново, 
разрушеног ТВ торња, Етно насеља “Врдничка кула“, кроз бројне потоке, пењу се на највиши 
врх Фрушке горе (539 метара) и силазе низ слап Думбовачког потока. 
 
3. и 4. јун 2022. године - Црвени крст Новог Сада је на позив 
организатора, у петак и суботу, учествовао у санитетском 
обезбеђењу међународног турнира у баскету 3x3 „Novi Sad 
ultra challenger“ који је организован у центру града, на Тргу 
слободе. 
Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада у пружању 
прве помоћи (10 волонтера) били су распоређени на два 
радна пункта, и дежурали су за време трајања турнира, у 
периоду од 10.00 до 23.00 часа. 
У центру града био је постављен издигнути терен, са чијих 
трибина је мечеве пратило 1.300 људи, а публика која није 
нашла место на трибинама могла је да прати мечеве и са 
великих екрана постављених надомак терена. 
Манифестација је организована по правилима ФИБЕ, а на 
турниру је учествовало 16 најбољих екипа из следећих 
земаља: три српске екипе (Уб, Лиман и Пирот), а поред њих 
и најбољи баскет тимови из Америке, Холандије, Летоније, Кине и Аустрије. Прво место на 
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турниру освојила је екипа Лиман из Новог Сада. Град Нови Сад је био главни покровитељ 
заједно за Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину као и Републичким 
Министарством спорта и омладине. 
 
12. јун 2022. године - Фртаљ маратон, други по реду, одржан је у недељу, а  старт трке је био 
у Улици Милоша Бајића код Дома Војске, са почетком у 9.30 часова. 
 

    
 
На позив Скупштине Града Новог Сада, Црвени крст Новог Сада је обезбедио едуковане 
волонтере у пружању прве помоћи који су дежурали на траси маратона, покриваче, носила и 
неопходан санитетски материјал за евентуално збрињавање повређених учесника. Дежурало 
је 10 волонтера, који су били на располагању учесницима од 9.00 до 12.00 часова. 
Учесницима су на располагању располагању биле две трке, једна од пет и друга од 10 
километара. 
Траса стазе Фртаљ маратона ишла је од раскрнице Улице Милоша Бајића и Београдског кеја, 
даље Кејом жртава рације, Булеваром цара Лазара, све до раскрснице са Стражиловском, где 
су се тркачи враћали назад истом рутом до раскрнице Београдског кеја и Улице Бајчи 
Жилинског, те назад до циља у Милоша Бајића. 
 
21 – 24. јун 2022 године - Црвени крст 
Новог Сада је на позив организатора, 
гимназије "Јован Јовановић Змај" у 
периоду од уторка 21. јуна, до петка 24. 
јуна 2022. године, учествовао у 
санитетском обезбеђењу хуманитарног 
турнира у баскету 3x3 који је организован 
у дворишту школе.  
Едуковани волонтери Црвеног крста 
Новог Сада у пружању прве помоћи (8 
волонтера) били су распоређени на два 
радна пункта.  
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25. јун 2022. године -  Црвени крст Новог 
Сада је на позив Црвеног крста Сремских 
Карловаца учествовао на манифестацији 
„Карловачки дијалог“, одржаној на 
Карловачком дунавцу. Едуковани 
волонтери Црвеног крста Новог Сада 
пружали су прву помоћ посетиоцима који 
су имали прилике да прођу радионице за 
децу и младе, као и вожњу кајаком или 
кануом. 
Догађај је подржан кроз пројекат 'Дијалог 
за одрживу локалну заједницу' у склопу 
програма „Дијалог промена: Подршка 
реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти“ који спроводи 
Београдска отворена школа, уз подршку Делегације Европске уније у Србији. 
 
25. јун 2022. године - Црвени крст Новог Сада је на 
позив Атлетско рекреативног клуба “Фрушка гора” – 
Нови Сад, пружао прву помоћ учесницима 13. Ноћног 
маратона у Новом Саду. Трке обухваћене рекреативно 
међународом манифестацијом су Ноћни маратон на кеју 
у Новом Саду: Маратон 42,2 км, Полумаратон 21,1 км, 
Минимаратон – 5.275км, Штафетни полумаратон – 
4×5275 м.  
Едуковани волонтери наше ораганизације, чланови 
екипа за пружање прве помоћи, обезбеђивали су 
учеснике ове спортске манифестације током трајања 
трке у периоду од 20.00 до 2.00 часа иза поноћи. Било је 
око 20 лакших интервенција које су наши волонтери 
збринули. 
 
20 - 21. август 2022. године - У суботу и 
недељу, у периоду од 8.00 до 15.00 часова, 
едуковани волонтери Црвеног крста Новог 
Сада у пружању прве помоћи, учествовали 
су као санитетско обезбеђење на 
међународном такмичењу, Трофеј Новог 
Сада у таргет спринту. Организатор 
наведене  манифестације, која је одржана 
на градском стрелишту у Новом Саду, био 
је спортски клуб Биатлон.  
Поред такмичара сви заинтересовани 
суграђани су имали прилику да се 
опробају у овој занимљивој стрељачкој 
дисциплини, јер поред званичног, 
одржано је и ревијално такмичење грађанства након завршетка официјелног дела такмичења. 
Таргет спринт представља комбинацију трчања и гађања из ваздушне пушке и представља 
варијанту између летњег крос биатлона и стрељаштва. Трчи се 3x400m са два гађања из 
стојећег става после првог и другог круга, а трећи круг се улази у циљ. Гађа се док све мете не 
падну или такмичар не потроши 20 дијабола по гађању. 
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18 - 21. август 2022. године - На позив 
Градског рукометног савеза Новог Сада 
едуковани волонтери Црвеног крста Новог 
Сада у пружању прве помоћи, учествовали 
су као санитетско обезбеђење на 
међународном турниру у рукомету „Open 
Trophy Novi Sad".  
Такмичење у мини рукомету и рукомету за 
дечаке и девојчице узраста до 12 година, 
одржано је на СПЕНС-у. Међународни 
турнир "Open Trophy Novi Sad" као 
примарни циљ има афирмацију деце у 
спорту и промоцију рукомета и мини 
рукомета. Поред такмичарског духа, кроз 
овај пројекат деца уче да функционишу 
као део тима, да у заједништву и 
другарству могу увек и лако да прођу 
сваки задатак и, што је најважније, уче да 
резултат на семафору и крајњи исход нису 
најбитније ствари када градиш себе као 
спортисту и другара. 
 
10. септембра 2022. године - Буковачки маратон, 20. по реду, одржан је у суботу,  на Фрушкој 
гори, а у организацији планинарског друштва "Вилина водица". Едуковани волонтери Црвеног 
крста Новог Сада су традиционално, на позив Планинарског друштва „Вилина водица“ из 
Буковца, вршили санитетско обезбеђење наведене манифестације. 
Учесницима 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.  
Планинари су учестововали на једној од шест стаза: стаза за најмлађе (дужине 6,7 км), основни 
маратон (дужине 16,7 км), мали маратон (дужине 23,7 км), средње источни маратон (дужине 
33,7 км), средње западни маратон (дужине 35,6 км) и велики маратон (дужине 45,7 км). 
Ове године је на Буковачком маратону одржано и 5. коло Војвођанске трекинг лиге. Стазе које 
су биле укључене у трекинг лигу су: Стаза малог маратона (мала стаза трекинг лиге) 23,7 км; 
Стаза средњег западног маратона (средња стаза трекинг лиге) 35,6 км; Стаза великог маратона 
(велика стаза трекнг лиге) 45,7 км. 
 

   
 
9. октобар 2022. године - Чланови екипе прве помоћи Црвеног крста Новог Сада, укупно 30 
едукованих младих волонтера, су били учесницима на располагању да евентуално укажу прву 
помоћ, како учесницима Трке за срећније детињство, тако и учесницима 30. Новосадског 
маратона.   
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Прва помоћ је организована на три пункта, 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.   
 
14. октобар 2022. године - Сајам спорта, 
једнодневна манифестација, одржана је у  
„Мастер“ хали на Новосадском сајму.  
Основни циљ ове манифестације је промоција 
спорта код најмлађих генерациаја, знајући да 
спорт доприноси здравом животу, односно 
физичком и менталном здрављу.  
На позив организатора нашу организацију на 
наведеној манифестацији су представљали 
едуковани волонтери у пружању прве помоћи, 
који су били на располагању учесницима од 8.00 
до 19.00 часова. 
Покровитељи Сајма спорта били су Град Нови Сад и Покрајински секретаријат за спорт и 
омладину, а суорганизатори Градска управа за спорт и омладину, Градски спортски савез и 
Савез за школски спорт Града Новог Сада. 
 
16. децембар 2022 - 15. јануар 2023. године - 
Едуковани волонтери Црвеног крста Новог 
Сада у пружању прве помоћи су, и ове године, 
били на располагању посетиоцима зимске 
манифестације „Ледена шума“ у Дунавском 
параку. Седма по реду новосадска зимска 
манифестација свечано je отворена у петак, у 
19.00 часова а посетиоце је и ове године у 
празнично декорисаном амбијенту Дунавског 
парка дочека локални сценски уметници и 
музички састави који ће својим наступима уз 
традиционални ватромет најавити почетак 
најдуже зимске манифестације у Србији.  
Клизалиште „Ледена шуме“ ове године се простире на 700 квадратних метара, и отворено је 
за клизаче сваког дана у седам термина који трају по сат и по времена, почевши од 9 часова 
пре подне па све до 21 час у вечерњим сатима 
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Обука из прве помоћи на основу Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о 
безбедности у саобраћају на путевима 

 
Црвени крст Новог Сада је на основу Закона о Црвеном крсту Србије, Закона о безбедности и 
здрављу на раду 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) током 2022. године наставио са 
реализацијом обука из прве помоћи за раднике из предузећа, институција и организација. У 
току године организовано је 58 обука, а обуку је успешно завршило 565 кандидата. 
Основну обуку у пружању прве помоћи је успешно завршило 289 кандидата, а напредну 
276 кандидата. 
Црвени крст Новог Сада је на основу Закона о Црвеном крсту Србије и Закона о безбедности 
у саобраћају на путевима организовао 1 обуку, а 5 кандидата за будуће возаче је успешно 
савладало обуку. 
 
Обуке релизоване захваљујући подршци Градске управе за здравство Града Новог Сада 
 
Црвени крст Новог Сада је на основу 
јавног конкурса за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада удружењима, 
задужбинама и фондацијама за 
реализацију пројеката у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести за 2022. 
годину, реализовао пројекат: „Обука 
старије основношколске деце у пружању 
прве помоћи за 2022. годину“. 
Захваљујући подршци Градске управе за 
здравство Града Новог Сада, Пројекат је 
реализован у периоду октобар – новембар 
2022. године. Програм обуке из прве помоћи је 
обухватио градиво напредног оспособљавања са 
предвиђеним темама општег дела оспособљавања и 
специјалног дела – модул 4, Правилника о начину 
пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који 
морају бити обезбеђени на радном месту, начину и 
роковима оспособљавања запослених за пружање прве 
помоћи. (,,Службени гласник РС”, број 109/16). 
Општи циљ Пројекта је била едукација ученика шестих, 
седмих и осмих разреда за шест изабраних основних 
школа са територије Новог Сада у пружању прве 
помоћи, превентивно утицање на смањење повреда 
ученика и правовремени и сврсисходни поступци 
приликом повређивања. Појединачни циљеви су били 
да ученици савладају вештине кардиопулмоналне 
реанимације, правовремене и сврсисходне поступке код 
повреда, обољења и стања, правилан поступак 
заустављања крварења. Обука у пружању прве помоћи, у трајању од 12 наставних часова, је 
реализована у оквиру 6 група у два дана. 
Пројекат је реализован у 6 новосадских основних школа: ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад, ОШ 
„Никола Тесла“ Нови Сад, ОШ „Људовит Штур“ Кисач, ОШ „Иво Андрић“ Будисава, ОШ 
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„Доситеј Обрадовић“ Нови Сад и ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад. Обуку је успешно 
завршило 106 основаца. 
 
Црвени крст Новог Сада је на основу 
јавног конкурса за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада удружењима, 
задужбинама и фондацијама за 
реализацију пројеката у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести за 2022. 
годину, реализовао пројекат: „Обука 
васпитачица предшколске установе 
„Радосно детињство“ – Нови Сад  у 
пружању прве помоћи 2022. годину“. 
Захваљујући подршци Градске управе за 
здравство Града Новог Сада, Пројекат је 
реализован у периоду октобар - новомебар 
2022. године. Програм обуке из прве помоћи је обухватио градиво напредног оспособљавања 
са предвиђеним темама општег дела оспособљавања и специјалног дела – модул 4 Правилника 
о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на 
радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи. 
(,,Службени гласник РС”, број 109/16).  
Циљ Пројекта је била едукација васпитачица Предшколске установе „Радосно детињство“ – 
Нови Сад у пружању прве помоћи, превентивно утицање на смањење повреда предшколаца и 
правовремени и сврсисходни поступци приликом повређивања предшколаца. Пројекат је 
реализован у 5 група у просторијама Црвеног крста Новог Сада. Обуку је успешно завршило 
63 полазника. 
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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). 
 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године из магацина Црвеног крста Новог 
Сада, Раде Кончара 1А, у Петроварадину дистрибуирано је 821.405 kg хуманитарне 
помоћи, којом је обухваћено 4430 породица, односно 13703 појединаца, у вредности 
42.457.351,50 динара. 
 
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. 
Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености показује проценат лица којa су у 
ризику од сиромаштва или су изразито материјално ускраћенa или живе у домаћинствима 
веома ниског интензитета рада. 
Према подацима Републичког завода за статистику, посматрано према старости, лица млађа 
од 18 година била су највише изложена ризику од сиромаштва – 24,2%, као и лица старости 
од 18 до 24 година – 23,6%. Најнижу стопу ризика од сиромаштва ималa су лица старости од 
25 до 54 године – 19,6%. 
Према типу домаћинства, највишу стопу ризика од сиромаштва имала су лица у 
домаћинствима која чине две одрасле особе с троје или више издржаване деце – 37,2%, затим 
једночлана домаћинства где је лице млађе од 65 година –  37,1%. Домаћинства која чине три 
или више одраслих особа имају најнижу стопу ризика од сиромаштва – 15,1%. 
У зависности од статуса у активности, за лица стара 18 и више година, најизложенија ризику 
од сиромаштва била су незапослена лица – 46,7%, док је најнижа стопа ризика од 
сиромаштва за лица запослена код послодавца – 6,2%. За самозапослена лица ова стопа 
износила је 18,8%, а за пензионере 19,4%. 
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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 

 
У извештајном периоду у Народној кухињи Црвеног крста Новог Сада подељено је 
158.400 топлих оброка (пола литра куваног оброка и векна хлеба од 300 g).  
Подељено је 9.600 прехрамбених пакета за социјално угрожене кориснике у приградским 
насељима, преко основних организација Црвеног крста (800 месечно), укупне тежине 
144.000 kg. Пакет је садржао основне прехрамбене артикле: брашно 10 kg, уље 1 l, пасуљ 
1 кg, тестенина 1 kg, пиринач 1 kg и месни нарезак 1 kg. 
 
Програм Народне кухиње Црвеног крста 
Новог Сада је у функцији од 1991.године 
и непрекидно се реализује до данашњих 
дана, а на основу подршке Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту Града 
Новог Сада, Владе Републике Србије, 
Црвеног крста Србије и Црвеног крста 
Војводине, као и других донатора. 
Дистрибуција куваних оброка за 600 
корисника вршила се на два пункта, 
сваког радног дана: Клуб пензионера 
„Олга Петров“ (264 кувана оброка) и 
објекат Црвеног крста Новог Сада  у 
Футошкој улици број 14 (336 куваних 
оброка). Корисници ове врсте помоћи су социјално најугроженији становници нашег Града и 
то: корисници новчане социјалне помоћи, вишечлане породице, старија лица, болесни - 
неспособни за рад, лица са инвалидитетом, пензионери са најнижим примањима и др. О свим 
корисницима се води документација, а особље које ради на подели оброка води дневну 
евиденцију долазака. 
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. 
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Од локалних донатора, кухињу су 
помогли: 

- Фондација „Тате Новосађани“, 
која је донирала 900 kg кромпира; 

- Општина Србобран 
„Кобасицијада“ која је донирала 30 
kg свеже кобасице ; 

- Школа за основну полицијску 
обуку Сремска Каменица која је 
донирала 82 kg слаткиша; 

- Пољопривредно газдинство Релић 
из Петроварадина дониранло је 
5000 ком.  младог црног лука; 

- Покракјински секретаријалт за 
високо образовање и научноистраживачку делатност донирао је 784 комада џема од 
јагоде. 

- Црква Исуса Христа светаца последњих дана донирала је 3.240 комада Carnex готових 
јела 

- Компанија „Ribella foods“ доо донирала је 571 ком. производа Hummela Nougat у 
паковању од 160 g.  

- Ротари клуб Нови Сад је донирао 3.000 kg јабука 
- Пољопривредно газдинство Душка Девића донирало је1000 килограма свежег купуса 
-    Компанија ДМ која је донирала набавку 72 kg свињског бута и 31 kg димљене 

хамбуршке сланине; 
 

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 дечију 
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 године Пројектом је било укључено 30 лица. О свим корисницима се води 
уредна евиденција, а координатор Пројекта и волонтери Црвеног крста Новог Сада редовно 
обилазе све кориснике. 
 
 

јануар- децембар 2022. године - У оквиру програма Народне кухиње, Црвени крст Новог 
Сада је поделио 800 прехрамбених пакета месечно, односно 9.200 пакета корисницима из 
приградских насеља: Степановићево, Руменка, Кисач, Бегеч, Сремска Каменица, Буковац, 
Стари и Нови Лединци, Каћ, Будисава, Ченеј, Пејићеви салаши, Ковиљ, Футог, Ветерник, 
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Шангај и у подстандардним насељима Велики 
рит и Бангладеш. Пакет је садржао: брашно 10 
кг, уље 1 л, пасуљ 1 кг, тестенина 1 кг, пиринач 
1 кг месни нарезак 1 кг. Следовања су дељена 
за два месеца.  
Пакети су обезбеђени захваљујући Граду 
Новом Саду преко Градске управе за дечију и 
социјалну заштиту. Спискови корисника, овог 
вида помоћи, су формирани у сарадњи са 
Центром за социјални рад Града Новог Сада.  
 
 
6. јануар 2022. године – Уочи Божића, 
најрадоснијег хришћанског празника, Црвени 
крст Новог Сада је на Бадњи дан корисницима 
програма Народне кухиње, обезбедио 600 
комада конзерви рибе и 600 комада конзерви 
месног нареска, који су подељени 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 
божићне празнике. 
 
1. фебруар 2022. године – У оквиру одговора 
на Covid -19, а у вези са подршком процесу 
имунизације, Црвени крст Србије је из 
донације Међународног комитета Црвеног 
крста обезбедио заштитне маске за лице Н95 и 
лифлете са основним информацијама о овом 
процесу. 
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су 01. 
фебруара 2022. године лифлете и заштитне 
маске за лице поделили корисницима програма 
Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада 
приликом поделе оброка на два дистрибутивна 
пункта – Народна кухиња – Футошка 14 и 
Клубу пензионера „Олга Петров”, Футошка 67.  
 
18. фебруар 2022. године - Донација свежих 
кобасица корисницима програма Народне 
кухиње. 
На Тргу републике код Рибље пијаце у Новом 
Саду, 18. фебруара 2022. године је одржана 
мaнифестација „Туријска кобасицијада” у 
организацији Удружења „Кобасицијада- 
Турија”. Црвеном крсту Новог Сада је 
донирано 30 kg свежих кобасица које су 
искоришћене за оплемењивање оброка у 
оквиру програма Народне кухиње. 
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Црвени крст Новог Сада се у име 600 корисника програма Народне кухиње захвалио 
Удружењу „Кобасицијада - Турија” на донацији, сарадњи и показаној друштвеној 
одговорности. 
 
10. март 2022. године – Црвени крст Новог 
Сада је примио донацију хигијенских сетова за 
кориснике Народних кухиња и осталих 
угрожених група и појединаца која је 
обезбеђена посредством Министарства 
здравља Репупблике Србије кроз пројекат 
„Хитан одговор на Covid -19”. Садржај 
хигијенског сета: 50 заштитних хигијенских 
маски, 10 ком сапуна, 5 ком гела за 
дезинфекцију руку и информативни лифлет. 
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су 10. 
марта 2022. године, корисницима програма 
Народне кухиње, на пунктовима за поделу 
куваних оброка у Футошкој 14 и у Клубу пензионера „Олга Петров“, Футошка 67 поделили 
укупно 273 хигијенска сета, а у магацину Црвеног крста Новог Сада 127 сетова корисницима 
новчане социјалне помоћи из приградских насеља који добијају ланч пакете из програма 
Народне кухиње.  
Министарство здравља је обезбедило и постере у боји намењене информисању корисника у 
којима су илустроване препоручене превентивне мере, као и пакет хигијенских средстава за 
потребе одржавања хигијене на дистрибутивним пунктовима.  
 
21. април 2022. године - Поводом предстојећег 
Васкрса, Црвени крст Новог Сада је за 
кориснике програма Народне кухиње Црвеног 
крста Новог Сада обезбедио следеће артикле: 
ускршњe јајe-1ком, конзерву рибе 100g-1ком и 
конзерву месног нареска 150g-1ком. 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, који 
Ускрс обележавају по јулијанском календару, пожелео срећан празник.  
 
 
 
 
 
 
 
 

19. мај 2022. године - Црвеном крсту Новог 
Сада је пољопривредно газдинство Релић из 
Петроварадина дониранло 5000 ком.  младог 
црног лука. Ова донације је подељена 
корисницима Народне кухиње Црвеног крста 
Новог Сада на два пункта у Футошкој 14 и 
клубу пензионера „Олга Петров“ у Футошкој 
67. 
Црвени крст Новог Сада се у име 600 
корисника програма Народне кухиње захвалио 
пољопривредном газдинству Релић на 
донацији, сарадњи и показаној друштвеној 
одговорности. 
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1. јун 2022. године - Покрајински секретаријат 
за високо образовање и научноистраживачку 
делатност је Црвеном крсту Новог Сада у циљу 
пружања помоћи социјално угроженим лицима 
донирао 784 комада џема од јагоде (700 g). 
Црвени крст Новог Сада је 1. јуна 2022. године 
поделио 600 комада џема од јагоде 
корисницима програма Народне кухиње 
Црвеног крста Новог Сада на два 
дистрибутивна пункта: Футошкa 14 (336 
корисника) и Клуб пензионера „Олга Петров” 
(264 корисника). Истог дана подељено је и 184 
комада џема од јагоде социјално угроженим 
корисницима из програма „Брига о старијима”.  
 
12. август 2022. године - Компанија „Ribella 
foods“ доо донирала је 571 ком. производа 
Hummela Nougat у паковању од 160 g. Истог 
дана, наведени производ, је подељен 
корисницима програма Народне кухиње, на 
пунктовима за поделу куваних оброка у 
Футошкој 14 и Клубу пензионера „Олга 
Петров”, Футошка 67. Црвени крст Новог Сада 
се у име корисника програма Народне  кухиње 
захвалио  Компанији  „Ribella foods“ доо. 
 
19. август 2022. године - Црвени крст Новог Сада је корисницима програма Народне кухиње 
Црвеног крста поделио 3.240 комада Carnex готових јела, тежине 400 g, из донације Цркве 
Исуса Христа светаца последњих дана укупне вредности 993.627,00 динара.  
Подела готових јела, за 600 корисника, реализована је на два пункта: Клуб пензионера „Олга 
Петров“, Футошка улица 67 (264 корисника) и пункт Црвеног крста Новог Сада у Футошкој 
улици број 14 (336 корисника). Дистрибуцији ове вредне донације присуствовали су, поред 
волонтера наше организације и представници наведене Цркве.  
Црвени крст Новог Сада се у име  корисника програма Народне кухиње захвалио Цркви 
Исуса Христа светаца последњих дана на донацији. 
 

    
 
17. октобар 2022. године - Председник Ротари клуба Новог Сада господин Немања 
Димитрић и председник Црвеног крста Новог Сада пуковник др Братољуб Бркљача, 
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присуствовали су обележавању Светског дана борбе против сиромаштва у просторијама 
Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада, у Футошкој улици бр. 14.  
 

   
 
С циљем да се подигне свест јавности и 
помогне социјално најугроженијим 
суграђанима, Црвени крст Новог Сада је на 
препоруку Црвеног крста Србије, и ове године 
обележио 17. октобар уз мото: „Достојанство за 
сваког на делу: Градимо одговорно наше 
заједнице на темељима друштвене правде, 
мира и еколошке планете”. 
Тим поводом, у сарадњи са Ротари клубом 
Нови Сад, на пунктовима за поделу куваних 
оброка корисницима Народне кухиње Црвеног 
крста Новог Сада, у Футошкој 14 (336 
корисника) и у Клубу пензионера „Олга 
Петров“, Футошка 67 (264 корисника) подељене су јабуке у количини од 3.000 kg (око 5 кg 
по кориснику). Јабуке су обезбеђене захваљујући донацији Ротари клуба Нови Сад.  
Црвени крст Новог Сада је изузетно посвећен пружању помоћи лицима у стању социјалне 
потребе као и свим другим угроженим категоријама становништва, развијању солидарности 
међу људима и унапређењу хуманитарних вредности друштва. 
Солидарност у Црвеном крсту присутна је сваког дана у години, али током септембра и 
октобра месеца посебно скрећемо пажњу на потребе корисника током „Недеље 
солидарности“ и „Месеца солидарности“. „Месец солидарности“ је почео 14. септембра 
током кога је Црвени крст Новог Сада упутио помоћ најстаријим суграђанима али и 
најугроженијим малишанима и завршио се 17. октобра обележавањем Светског дана борбе 
против сиромаштва.  
 
29. октобар 2022. године - Пољопривредно 
газдинство Душка Девића донирало је1000 
килограма свежег купуса. Ову донацију смо 
поделили корисницима програма Народне 
кухиње Црвеног крста Новог Сада, на 
пунктовима за поделу куваних 
оброка Црвеног крста Новог Сада на две 
локације (Футошка 14, 336 корисника и 
Футошка 67, 264 корисника). 
Црвени крст Новог Сада се захвалио у име 
корисника Народне кухиње пољопривредном 
газдинству на донацији. 
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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. 
 
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.  

Програмом је било обухваћено око 240 
старијих лица. Програм се реализује у пет 
средина у Oсновним организацијама Црвеног 
крста у приградским срединама Каћу, 
Будисави, Кисачу , Футогу и Бегечу. 
 
Бригу о корисницима је водило 42 едукована волонтера - 32 старијих и 10 млађих  волонтера. 
Током године, волонтери су обилазили кориснике у њиховим домовима, свакодневно или у 
зависности од њихових потреба. 
Волонтери су обавили преко 10.000 појединачних посета корисницима. 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. 
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 
Града Новог Сада. 
 
9. фебруар 2022. године - У оквиру 
обележавања Месеца солидардности, Црвени 
крст Новог Сада активно се укључио у 
кампању „Спасимо храну, спасимо хуманост” у 
организацији Коалиције за доброчинство, у 
сарадњи са  компанијом Лидл, a уочи 
божићних и новогодишњих празника Лидл 
Србија је покренуо велику кампању 
прикупљања хуманитарне помоћи за кориснике 
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хуманитарних програма Црвеног крста Србије, под називом „Мала дела су велика ствар“.  
Из донација наших суграђана, прикупљено је укупно 973 kg основних животних намирница, 
које је Црвени крст Новог Сада у периоду од 09. до 17. фебруара 2022. године поделио 
корисницима програма Бриге о старијима у приградским срединама Будисава, Каћ, Кисач, 
Бегеч и Футог. 
Црвени крст Новог Сада се захвалио компанији Лидл Србија на исказаној друштвеној 
одговорности и свим суграђанима који су узели учешћа у акцији.  
 
15. јун 2022. године - Црвени крст Новог Сада 
је обележио Међународни дан борбе против 
насиља над старијима, 15. јун. Дан борбе 
против насиља над старијима први пут је у 
свету обележен 15. јуна 2006. године, а 
иницијатор његовог обележавања је била 
Међународна мрежа за превенцију насиља над 
старијима (INPEA). У Србији је први пут овај 
датум обележен 15. јуна 2007. године на 
иницијативу и у организацији Црвеног крста 
Србије. Од тада се сваке године овај датум 
обележава уз уску сарадњу јавног и цивилног 
сектора.  
Запослени Црвеног крста Новог Сада су 14. јуна 2022. године уочи Међународног дана борбе 
против насиља над старијима учествовали на скупу под називом „Изазови здравог старења” у 
организацији Покрајинског заштитника грађана –омбудсмана. 
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су одржали трибину посвећену овом дану и у 
Дунавском парку делили пропагандни материјал, иформисали суграђане о облицима насиља 
над старијима и на тај начин јавности скренули пажњу на присутност овог проблема. 
 
1. октобар  2022. године - Црвени крст Новог 
Сада је, поводом обележавања Међународног 
дана старијих особа и у знак захвалности за 
хумани волонтерски рад, организовао 
једнодневни мотивациони излет за волонтере 
из програма „Брига о старијима“ и активисте 
Црвеног крста Новог Сада.  
Ове године, посетили смо Бачку Тополу, где су 
нас љубазно дочекали и угостили наше колеге 
на челу са секретаром Будимиром Марићем 
који су уз речи добродошлице, презентовали активности своје организације Црвеног крста. 
Са нама на излету су били волонтери и запослени Црвеног крста Суботица на челу са 
секретаром др Синишом Трајковићем. Представници Црвеног крста Бачка Топола су све 
време били на располагању нашим волонтерима. 
 
Са домаћинима смо посетили Римокатоличку 
цркву Безгрешне Девице Марије, која са 
висином торња од 72,7 m представља највишу 
католичку цркву у Србији. Црква је подигнута  
1906. године у неоготском стили и већ тада је 
била јединствена не само по висини, већ и по 
томе што је приликом изградње стубова 
коришћен армирани бетон што је био новитет у 
тадашње време. 
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После обиласка цркве Безгрешне Девице 
Марије, посетили смо Православни храм 
Светог пророка Илије који је изграђен у 
неовизантијском стилу и украшен иконама са 
почетка 19. века. Највредније иконе је насликао 
мајстор Клајић 1855. године. 
Посетили смо и Фудбалску академију ТСЦ чија 
је изградња почела 2017. године, односно нови 
стадион ТСЦ Арена у Бачкој Тополи који је 
отворен 3. септембра 2021. године. У прелепом 
ресторану „Гурман” организован је ручак, 
након кога смо препуни лепих утисака кренули 
ка Новом Саду. 
Излет је организован захваљујући подршци Градске управе за социјалну и дечију заштиту 
Града Новог Сада. 
Упућујемо највећу захвалност Црвеном крсту Бачка Топола на гостопримству и срдачности, 
а посебну захвалност упућујемо секретару Будимиру Марићу, на несебичној помоћи при 
реализацији ове активности. 
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 у 
реализацији програмских активности наше организације и овај излет је вид захвалности за 
њихов хуманитарни рад. 
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 
портребама и способностима становника трећег 
доба.  
Ове године Међународни дан старијих особа је 
усмерен на старије жене и опредељена тема за 
2022.године је: „Отпорност и доприноси 
старијих жена”. 
Тема Међународног дана старијих особа 2022. године служи као знак и подсетник на 
значајну улогу старијих жена у превазилажењу глаобалних изазова. 
 

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 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. 
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Поред наведеног, водила 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 
су се евидентирале њихове потребе за услугама неге и помоћи у кући, као и њихова питања и 
проблеми. Током године било је укупно 8855 позива, а број тражених  информација је 
приказан у следећој табели:  

 

Ред. бр. Врсте информација Број 
позива 

1. Кућна нега 448 
2. Помоћ у кући 388 
3. Материјална помоћ 6440 
4. Здравствена делатност 329 
5. Институционални смештај 32 
6. Психосоцијална подршка  293 
7. Правна помоћ 72 
8. Бање 91 
9. Разно 762 

УКУПНО: 8855 
  
Пројекат финансијски подржава Градска управа за 
социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада. 

 
Превентивни опоравак деце из социјално угрожених породица 

 

 
 

У смени од 6. до 15. јула 2022. године, боравило је 74 деце основношколског узраста у 
пратњи 4 васпитача, у Одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у Баошићима, 
Република Црна Гора.  
Групу су чинила деца чији су родитељи корисници Народне кухиње Црвеног крста Новог 
Сада, као и деца која су упућена на одмор у сарадњи са Центром за социјални рад Града 
Новог Сада.  
Испраћају деце на море, 5. јула 2022. године, у 18.00 часова, на паркингу испред Нове 
аутобуске станице у Новом Саду, Сентандрекски пут 9, присуствовала је Бранка Бежанов, 
чланица градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци.   
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Велики број деце је по први пут боравио 
на мору. Захваљујући Граду Новом Саду, 
односно Градској управи за социјалну и 
дечију заштиту и Црвеном крсту Србије 
деца из посебно социјално угрожених 
породица су била у прилици да се друже 
са вршњацима са Косова и Метохије 
(Грачаница, Штрпце, Исток, Клина, 
Гораждевац, Гора и др.) као и вршњацима 
из Пожеге. У одмараалишту су боравила 
и деца која су освојила награде на 
конкурсу „Крв живот значи“ Црвеног 
крста Србије, све укупно у смени је 
боравило око 200 деце. 
Деци је била на располагању плажа Одмаралишта уз стални надзор васпитача и спасилаца, а 
непливачима је обезбеђена школа пливања.  
 

    
Радионице у оквиру Летње школе Подмлатка Црвеног крста Србије, реализовали су млади 
едуковани волонтери Црвеног крста Кикинда и Краљево. Деца су кроз радионице, упозната 
са организацијом Црвеног крста и њеним основним принципима. Затим, су умала прилику да 
стекну основна знања и вештине из прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и 
оболења, као и да се едукују кроз програме Промоција хуманих вредности, Борба против 
трговине људима, да учествују у ликовној радионици и друго.   
Вечерњи сати су осим едукативних, бити осмишљени разним садржајима културно забавног 
карактера (маскенбал, представе, караоке, квизови), а посебно задовољство за децу 
представљале су музичке вечери на отвореном које су реализовали волонтери Црвеног крста. 
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У суботу и недељу, 9. и 10. јула 2022. године, Бранка Бежанов, чланица градског већа за 
социјалну заштиту и бригу о породици и деци и др Лидија Томаш, в.д. начелника градске 
управе за социјалну и дечију заштиту града Новог Сада, посетили су новосадску децу која су 
на десетодневном боравку у Одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у 
Баошићу, Република Црна Гора. 
Овај програм се традиционалан и реализује се од 2006. године а у Дечијем одмаралишту 
Црвеног крста „Криста Ђорђевић“ (Баошићи, Р. Црна Гора) је на десетодневном одмору 
боравило преко 900 деце из Новог Сада. 
У 2020. и 2021. години наведена активност Црвеног крста Новог Сада није реализована због 
због епидемиолошке ситуације настале ширењем заразне болести Ковид-19. 
Црвени крст Новог Сада упућује највећу захвалност особљу Одмаралишта Црвеног крста 
Србије, на посвећености и љубазности како би деца понела незаборавне утиске са мора. 
 

Деца са Косова и Метохије боравила у Новом Саду 
 
У среду, 24. августа 2022. године, Црвени крст Новог Сада је био домаћин за четрдесет и 
двоје деце основношколског узраста, који су у пратњи васпитача и представника општинске 
управе, установа и институција општине Штрпце, боравила у нашем граду.  
Представнике Црвеног крста Штрпце у просторијама Црвеног крста Новог Сада дочекao je и 
поздравиo председник секретар Црвеног крста Новог Сада, др Драган Лазић.  

 
Након пријема уприличен је посета новој 
згради Радио-телевизије Војводине (РТВ) на 
Мишелуку, где деца нису крила задовољство 
изгледом зграде и погледом на град. 
Истог дана у 12.00 часова, у Свечаној сали 
Градске куће, децу, васпитаче, представнике 
Црвеног крста и представнике општине 
Штрпце са Косова и Метохије, примио је 
Милан Ђурић, заменик градоначелника. 
 
- Овакви сусрети су прилика да укажемо на подршку и приврженост нашем народу са Косова 
и Метохије. Нови Сад је град великог срца и отворених врата за сву децу и све добронамерне 
људе који га чине бољим и лепшим местом за живот. Уверен сам да времена никада не могу 
да буду толико тешка колико ми можемо да будемо сложни око нашег заједничког циља, а то 
је боља будућност. Будућност у којој ћемо учинити све да сачувамо мир и стабилност и да 
побеђујемо и у знању и у економији и у спортовима - изјавио је Милан Ђурић и додао да је 
Нови Сад свим срцем уз народ са Косова и Метохије који подржава и помаже кад год је то 
потребно. Он се захвалио Црвеном крсту, свим организацијама и појединцима који својим 
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залагањем доприносе да акција, започета 2015. године и данас успешно траје и изразио 
уверење да ће тако бити наредних година.  
 

    
 
Секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић истакао је да је захваљујући тој акцији, од 
2015. године, преко 300 деце, основношколског узраста, са Косова и Метохије имало 
прилику да посети Нови Сад. 
-Од 2016. године придружио нам се и Град Зрењанин. Овом приликом желим да се захвалим 
градовима Новом Саду и Зрењанину без чије подршке не бисмо успели да реализујемо 
долазак деце. Такође, важно је да истакнемо и велики допринос просветних радника и 
организације Црвеног крста у Општини Штрпце, који без обзира на околности успешно 
истрајавају у свом хуманитарном раду - рекао је Драган Лазић и објаснио да ће деца данас 
обићи центар Новог Сада, Петроварадинску тврђаву, посетити Музеј града Новог Сада и 
имати прилику да се упознају са основним техникама оживљавања. 
Након пријема, нашим драгим гостима организован је ручак у ресторану „Лазин салаш“ у 
улици Лазе Телечког. Шетња центром града је употпуњена освежењем у кафеу Корзо.  
 

    
 
У поподневним сатима деца су посетила Музеј града Новог Сада на Петроварадинској 
тврђави. Организована је и шетња Петроварадинском тврђавом а наши драги гости су имали 
прилику да се упознају са основним техникама оживљавања, као и да се друже са 
едукованим волонтерима Црвеног крста Новог Сада. 
Децa основношколског узраста из општине Штрпце, боравила су у Зрењанину од 22. до 25. 
августа као гости Црвеног крста Зрењанин и града Зрењанина. У оквиру тог боравка 
посетили су и град Нови Сад. 
Током 2015. године Црвени крст Новог Сада је покренуо иницијативу за петодневни боравак 
деце основношколског узраста из Косовског поморавља (општина Ранилуг) у граду Новом 
Саду. Од 2016. године овој хуманитарној активности се прикључује Црвени крст Зрењанин, 
где су деца имала прилику да буду у једнодневној посети и упознају град Зрењанин. Током 
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2020. и 2021. године активност боравка деце са Косова и Метохије није реализована због 
пандемије болести коју је изазвао корона вирус (Covid-19).  
Захваљујући овој активности и људима добре воље у нашем граду је, у летњем периоду, до 
сада боравило преко 280 деце.  
 

    
 

Црвени крст Новог Сада је упутио велику захвалност људима добре воље, донаторима који 
су помогли да Црвени крст Новог Сада буде добар домаћин и да деца са Косова и Метохије, 
односно општине Штрпце проведу пријатне тренутке и понесу лепе успомене из нашег 
града.  

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 2022. години.  
Велики број социјално угрожених, старијих и 
болесних суграђана добило је помоћ у 
прехрамбеним артиклима, хигијенским 
артиклима, гадрероби и обући у оквиру  
програма чији су корисници.  
У оквиру програма за директно ублажавање сиромаштва који се реализује у сарадњи са 
Градском управом за социјалну и дечију заштиту помоћ је добило укупни 2274 породица и 
појединаца. Из донација грађана подељено је укупно 5.350 kg половне гардеробе и обуће. 
 
15. март 2022. године - Црвени крст Новог 
Сада је у сарадњи са организацијом „На 
младима Србија остаје“, 15. марта 2022. 
године, поделио 100 пакета половне гардеробе 
(одеће и обуће) корисницима Дневног боравка 
Свратишта за децу и младе, Центра за 
социјални рад Града Новог Сада.  
 
 
 
 
У понедељак, 5. децембра 2022. године, помоћник градоначеника, Станко Љубичић je 
посетио магацин Црвеног крст Новог Сада, у Петроварадину, улица Раде Кончара 1.  
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Том приликом присуствовао је уручењу помоћи социјално угроженим породицама у оквиру 
програма за директно ублажавање сиромаштва и упутио је честитке волонтерима наше 
организације поводом Међународног дана волонтера. 
 
Црвени крст Новог Сада је извршио набавку 1200 прехрамбених пакета, 1200 хигијенских 
пакета и 600 просторних метара меког огревног дрвета, а ту помоћ добиће 2500 социјално 
угрожених породица. 
Подела помоћи реализоваће се током децембра месеца 2022. године и јануара месеца 2023. 
године. 
 
Садржај хуманитарне помоћи: 
- прехрамбени пакет (брашно 10 kg, пасуљ 2 kg, пиринча 2 kg, сунцокретово уљe 2 l, 
тестенине 2 kg и месне конзерве 1050 gr)  
- хигијенски пакет (детерџент за веш 6 kg, шампона за косу 3 l, детерџента за судове 2 l, 5 
тоалетни сапун 5 kom, паста за зубе 3 kom, четкице за зубе 2 kom, хигијенски уложак 20 kom, 
бријач једнократни 5 kom и пена за бријање 1 kom). 
- огревно дрво (један просторни метар) 

 
Донација семенског материјала 

 
24. март 2022. године - Црвени крст 
Новог Сада у сарадњи са Јужнобачким 
управним округом обезбедио је донацију 
од Институт за ратарство и повртарство 
„НС СЕМЕ“ у виду 609 сетвених 
јединица кукуруза (4.013 kg), 110 
сетвених јединица сунцокрета (414 kg) и 
3.300 kg соје, у вредности 4.000.000,00 
динара. 
 
Црвени крст Новог Сада је поделио 
семенски материјал за 14 приградских 
месних заједница града Новог Сада и 14 
општина Аутономне покрајине Војводине, који је намењен социјално угроженим 
категоријама становништа, односно пољопривредним домаћинствима која обрађују једно до 
два јутра земље. Подели су присуствовали Милан Новаковић, начелник Јужнобачког 
управног округа, проф. др Драгана Латковић , председник Управног одбора Института за 
ратарство и повртарство у Новом Саду и др Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог 
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Сада. Догађај су медијски испратили: РТС1, РТВ1, Новосадска телевизија, Канал 9, Радио 
Нови Сад, новосадски лист Дневник и др.  
 
 
17. мај 2022. године - Покрајинска влада 
је, у сарадњи са Црвеним крстом Новог 
Сада, Дирекцијом за робне резерве АП 
Војводине и Покрајинским 
секретаријатом за високо образовање и 
научноистраживачку делатност АП 
Војводине,  упутила заједничку донацију 
која се састојала у основним животним 
намирницама и средствима за хигијену 
укупне тежине 21.855 kg. Ова донација 
намењена успостављању несметаног рада 
народних кухиња на Косову и Метохији. 
Црвени крст Новог Сада је обезбедио 
логистичку подршку за наведене хуманитарне пошиљке. 
 
 
25.август 2022. године - Милан 
Новаковић, начелник Јужнобачког 
управног округа, пуковник др Братољуб 
Бркљача, председник Црвеног крста 
Новог Сада и др Драган Лазић, секретар 
Црвеног крста Новог Сада посетили су 
заједницу за рехабилитацију и 
ресоцијализацију оболелих од болести 
зависности „Земља живих” на Ченеју  и 
подржали штићенике у борби против 
болести зависности. Том приликом, 
протопрезвитер-ставрофор Бранко 
Ћурчин, упознао је делагацију са 
циљевима, методологијом и резултатима 
рада ове терапијске заједнице. Наша организација је терапијској заједници на Ченеју 
донирала помоћ у виду средстава за хигијену, за месечну потребу штићеника и мајица.  
Заједница за рехабилитацију и ресоцијализацију оболелих од болести зависности  „Земља 
живих" је основана с циљем промовисања и афирмације борбе против наркоманије и 
зависности уопште. Основна активност заједнице „Земља живих“ је рехабилитација 
зависника у терапијским заједницама, као и њихова ресоцијализација и стварање друштвених 
услова за социјално интегрисање након лечења. Битан сегмент  рада заједнице усмерен је, 
такође, и на превенцију, односно на информисање шире јавности о проблемима наркоманије 
и могућностима борбе против ове пошасти савременог доба . 
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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 научно-
истраживачку делатност, 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 113.022 kg. 
 
13. мај 2022. године - Испред магацина 
Црвеног крста Новог Сада 
(Петроварадин, Раде Кончара 1а), 
покрајински секретар за високо 
образовање и научноистраживачку 
делатност АП Војводине, проф. др Зоран 
Милошевић испратио је камион са 
донацијом за Епархију рашко-призренску 
на Косову и Метохији. Покрајинска влада 
у сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада 
и Институтом за низиско шумарство и 
животну средину Нови Сад упутила је 
заједничку донацију која се састоји од 
23.000 kg брашна. Ова донација намењена је корисницима социјалне помоћи и народним 
кухињама на Косову и Метохији. 
Испраћају контигента хуманитарне помоћи присуствовали су и др Драган Лазић, секретар 
Црвеног крста Новог Сада, као и др Саша Орловић, директор Института за низијско 
шумарство и животну средину. 
 
15. јул 2022. године -  Црвени крст Новог 
Сада је у сарадњи са Покрајинским 
секретаријатом за високо образовање и 
научноистраживачку делатност Владе АП 
Војводине, упутио хуманитарну пошиљку 
Градској организацији Црвеног крста 
Источно Сарајево.  
Хуманитарна пошиљка укупне тежине 
2.288 kg садржала је: месни нарезак 
свињски 150 g  - 3360 комада, месни 
нарезак 150 g   - 3360 комада, свињски 
паприкаш 400 g  - 200 комада, детерџент 
за судове 1 l - 200 комада, шампон за косу 1 l - 200 комада, течни сапун1 l  - 200 комада и 
прашак за веш  3kg  - 200 комада. Донација је намењена за помоћ социјално угроженом 
становништву општине Соколац, имајући у виду лош социјални статус становништва коме је 
допринела и погоршана епидемиолошка ситуација изазвана вирусом Covid-19.    
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Сарадња са Дирекцијом за робне резерве АП Војводине 
 
Црвени Црвени крст Новог Сада је, на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са 
Дирекцијом за робне резерве Аутономне покрајине Војводине, извршио пријем и 
дистрибуцију хуманитарне помоћи у виду прехрамбених и хигијенских артикала, у укупној 
количини од 521.833,9 kg.  
 
На предлог Црвеног крста Војводине и на основу Закључка Покрајинске владе АП Војводине 
број 338-10/2022 од 9. јуна 2022 године, а у вези Уговором о сарадњи Црвеног крста Новог 
Сада са Дирекцијом за робне резерве Аутономне покрајине Војводине, 40 организација 
Црвеног крста на територији Аутономне покрајине Војводине, добило је укупно 12.500 
пакета са прехрамбеним производима и средствима за хигијену намењених породицама у 
стању социјалне потребе, укупне тежине 166.250 kg. 
Паковање и дистрибуција наведене донације за социјално угрожено становништво, извршена 
је у периоду од 20. јуна до 15. јула 2022. године, у магацину Црвеног крста Новог Сада, Раде 
Кончара 1А, Петроварадин. 
Садржај прехрамбеног пакета: тестенина 2 kg, сунцокретово уље 1 l, зачин за јело 1 kg, 
шећер 1 kg, со 1 kg, пиринач 1 kg, супа у кесици 45 g 3 kom., паштета са шунком 75 g 3 kom, 
јетрени намаз 75 g 3 ком, месни нарезак 150 g 2 kom,, пасуљ 1 kg, готово јело 400 g 1 kom. 
Садржај хигијенског пакета: течни сапун 1 l 2 kom, детерџент за судове 1 l 1 kom, шампон за 
косу 1 l 1 kom. 
На основу Закључка Покрајинске владе број 338-10/2022 Црвеном крсту Војводине 
испоручени су прехрамбени  и хигијенски артикли за потребе избеглих лица из Украјине у 
количини од 13.935 kg. 
Количина преграмбених артикала: тестенина 6.000 kg, сунцокретово уље 1000 l, зачин за јело 
1000 kg, шећер 1000 kg, со 1000 kg, пиринач 1.000 kg, супа у кесици 135 kg, месни нарезак 
600 kg, пасуљ 1.000 kg, готово јело 400 kg. 
Количина хигијенских артикала: течни сапун 1l-2.000 kom, детерџент за судове 1l - 2.000 
kom, шампон за косу 1l - 1.000 ком. 
Црвеном крсту Новог Сада донирано је 600 пакета са прехрамбеним производима и 
средствима за хигијену.  
На основу Закључка Покрајинске владе АП Војводине, а у вези Уговором о сарадњи Црвеног 
крста Новог Сада са Дирекцијом за робне резерве Аутономне покрајине Војводине „СП“ 80-
1/2022 од 1. априла 2022. године, 16 локалних самоуправа на територији Аутономне 
покрајине Војводине, добило је укупно 17.540 пакета са прехрамбеним производима и 
средствима за хигијену намењених породицама у стању социјалне потребе, укупне тежине 
237.754,7 kg. 
Паковање и дистрибуција наведене донације за социјално угрожено становништво, извршена 
је у периоду од 22. новембра до 26. децембра 2022. године, у магацину Црвеног крста Новог 
Сада, Раде Кончара 1А, Петроварадин. 
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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. 
 
11. мај 2022. године - У оквиру обележавања „Недеље 
Црвеног крста” од 8. до 15. маја под овогодишњим  
слоганом „Заједно чинимо свет хуманијим”, Црвени крст 
Новог Сада је деци корисника програма Народне кухиње 
поделио  слаткише из донације Центра за основну 
полицијску обуку и играчке које су током године донирали 
грађани Новог Сада.  
Подела слаткиша и играчака је реализована на пунктовима 
за поделу куваних оброка у Футошкој 14 и Клубу 
пензионера „Олга Петров”, Футошка 67. 
 
 

Пакет за новорођену бебу у Недељи Црвеног крста 
 
7. мај 2022. године - У оквиру обележавања 
„Недеље Црвеног крста” од 8. до 15. маја, под 
слоганом „Заједно чинимо свет хуманијим“ 
Црвени крст Новог Сада у сарадњи са Црвеним 
крстом Војводине, традиционално, више од 20 
година, реализује акцију „Пакет за новорођену 
бебу”.  
Представници Црвеног крста Новог Сада су, 
Клиници за гинекологију и акушерство 
Клиничког центра Војводине, доставили 110 
беби пакете који су подељени бебама рођеним 
у Недељи Црвеног крста. Беби пакете је обезбедио Црвени крст Војводине захваљујући 
средствима Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова AП Војводине. Радоснице Црвеног крста обезбедио је Црвени крст 
Србије. Садржај беби пакета: јастук 30x40 cm, јорган 70x100 cm, оградица 30x160 cm, 
чаршав 100x160 cm, портикла, бенкица величина 56, бенкица величина 62, чарапице и 
термометар за купање. 

 
„За сунчану јесен живота” 

 
30. септембар 2022. године, у Ловачком дому, 
у Лединцима отворена је манифестација 
„Сунчана јесен живота", поводом 1. октобра 
Међународног дана старијих особа, у 
организацији Геронтолошког центра Нови 
Сад. 
Свечаност отварања увеличали су помоћник 
градоначелника Станко Љубичић, помоћник 
покрајинског секретара за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова Јоланд 
Корора и заменик начелника Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту Ненад Драшковић. 
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Црвени крст Новог Сада на овом догађају представљали су др Милица Јешић, члан 
Скупштине и Ивана Богојевић, стручни сарадник. 
Окупљене пензионере и госте испред установе поздравила је директорица Славица Шкрбић. 
Отварање је улепшао и културно-забавни програм у ком су учествовали песникиња и певачка 
група Дома Лиман. Такође, приређена је и ликовна колонија "Плетисанка" у којој су заједно 
учествовали академски сликари, пензионери из клубова и домова, као и деца запослених 
радника и сами запослени. Поред културног дела отварања, организовано је и спортско 
такмичење чланова клубова у шаху, пикаду и у бацању алки. 
 
Завршна свечаност поводом 43. традиционалне активности Црвеног крста Новог Сада „За 
сунчану јесен живота“, посвећене најстаријим суграђанима, одржана је у петак 28. октобра 
2022. године у ресторану “Романов”. 
У оквиру традиционалне активности, организоване током октобра, организован је конкурс за 
избор најстаријег суграђанина Новог Сада, брачни пар који је најдуже у браку и волонтера са 
најдужим стажом у Црвеном крсту Новог Сада. Деца предшколског узраста из Предшколске 
установе “Радосно детињство” и ученици нижих разреда новосадских основних школа 
учествовали су на конкурсу литерарних и ликовних радова на тему “Моји баба и деда”. 
Победницима конкурса за најстаријег пријављеног суграђанина и најстарији брачни пар 
награде је уручила др Лидија Томаш, начелница Градске управе за социјалну и дечију 
заштиту Града Новог Сада. 
Симо Бајић, рођен 28. априла 1926. године проглашен је за најстаријег пријављеног 
суграђанина.  
Софија и Андрија Ковачевић, венчани 22. новембра 1949. године, који су пуних 73 године у 
брачној заједници, проглашени су за пријављени брачни пар који је најдуже у браку. 
 

    
 
Наталија и Ђорђе Пејић, венчани 3. фебруара 1955. године проглашени су за брачни пар који 
је најдуже у браку из Основне организације Црвеног крста –Футог. 
Председник Црвеног крста пуковник др Братољуб Бркљача, уручио је пригодан поклон 
проф. др Еви Лончар, која је ове године проглашена за волонтерку са најдужим стажом у 
Црвеном крсту Новог Сада.  
Рођена је 12. новембрa 1951. године у Нијемцима, Винковци, Хрватска.  
Дипломирала је на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду 1975. године, 
магистрирала 1980. и докторирала 1990. године. Од 1976. године до пензионисања 2017. 
године радила је на истом факултету и бирана у сва академска звања. Каријеру је завршила 
као редовни професор на Технолошком факултету у Новом Саду. Посвећена реализацији 
активности Црвеног крста од средњошколских дана а од 1998. године је волонтер Црвеног 
крста Новог Сада. Не само да је дала део себе као вишеструки давалац крви, већ је и уткала 
себе у континуирани хуманитарни рад у области промоције и омасовљења добровољног 
давалаштва крви, како на Технолошком факултету тако и на Универзитету у Новом Саду. 
Била је председница Актива Добровољних давалаца крви на Технолошком факултету у 
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Новом Саду, координатор за добровољно давалаштво крви на Универзитету у Новом Саду и 
едукатор за добровољно давалаштво крви, 1998–2017. године. Прошла је низ едукативних 
семинара за волонтере у давалаштву крви почевши од семинара под слоганом „Линија 
живота“ и одржала бројна едукативно-мотивациона предавања средњошколцима и 
студентима. За свој волонтерски самопрегоран рад и активности, за допринос у реализацији 
пројеката давалаштва крви међу младима добила је вредна признања Црвеног крста Новог 
Сада и Црвеног крста Србије. Такође, за напоре и настојања да хуманост уђе на Новосадски 
универзитет, а поводом прославе Дана Универзитета, добила је ЗАХВАЛНИЦУ 
Универзитета у Новом Саду. Чланица је Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2006. 
године,   Управног одбора Црвеног крста Војводине од 2022. године и председница Комисије 
за добровољно давалаштво крви Црвеног крста Новог Сада од 2018. године. 
 

    
 
Комисија којом је преседавала академски сликар и волонтер наше орагнизације Јелена 
Тишма, бирала је најуспешније учеснике конкурса на тему „Моји баба и деда“, и имала је 
изазован задатак, с обзиром да је и ове године стигло преко 1000 ликовних и литерарних 
радова.  
Победницима ликовно-литерарног конкурса, на тему „Моји баба и деда“, захвалнице и 
поклоне уручио је секретар Црвеног крста Новог Сада др Драган Лазић. 
Награђени радови: 
Ликовни радови у категорији предшколског узраста: 
• Ленка Ширадовић, I место (вртић „Пужић”, Нови Сад, васпитачице: Вукица Шкрбић и 
Сања Билкан) 
• Мина Панић, II место (вртић „Новосађанче“, Нови Сад, васпитачице: Оливера Лабавић и 
Мирјана Гавриловић) 
• Лана Бајић, III место (вртић „Бубамара”, Нови Сад, васпитачице: Биљана Марић и Ирина 
Мрковачки) 
• Нађа Николић, похвала (вртић „Пужић“, Нови Сад, васпитачице: Вукица Шкрбић и Сања 
Билкан) 
Ликовни радови у категорији ученика од 1.-4. разреда основних школа: 
• Алекса Морача III 6, I место (ОШ „Никола Тесла”, Нови Сад, учитељица: Далија Ђокић 
Панковић)  
• Стефан Павловић III3 2, II место (ОШ „Иван Гундулић”, Нови Сад, учитељица:Весела 
Мачкић)  
• Мириам Рут Мартинов  III 3, III место (ОШ „Марија Трандафил”, Ветерник, учитељица: 
Марина Тањга) и Мина Сикимић II д, III место (ОШ „Ђорђе Натошевић”, Нови Сад, 
учитељица:Биљана Рудовић)  
• Алекса Симић II 7, похвала 1, (ОШ „Прва војвођанска бригада”, Нови Сад, учитељица:Сања 
Матејашев  
• Иван Јашарагић V 7 , похвала 2, (ШОСО „Милан Петровић”,Нови Сад, наставница Јасмина 
Вилић) 
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Литерарни радови у категорији ученика од 1.- 4. разреда основних школа: 
• Милица Полић  IV 2, I место (ОШ „Вељко Петовић”, Бегеч, учитељица: Маријана 
Максимовић) 
• Михајло Маневски, II 7 , II место (ОШ „Прва Војвођанска Бригада“, Нови Сад, учитељица: 
Сања Матејашев) 
• Софија Авдаловић III 3, III место (ОШ „Никола Тесла”, Нови Сад учитељица: Наташа 
Јањић) 
 

     
 
Свечаности су присуствовали: Бранка Бежанов члан Градског већа за социјалну заштиту и 
бригу о породици и деци, Момо Чолаковић председник Удружења пензионера града Новог 
Сада, Славица Шкрбић директорка Геронтолошког центра Нови Сад и други. Програм је 
водила Лаура Вујковић, новинарка РТВ1, дугогодишња сарадница Црвеног крста. 
Основна организација Црвеног крст Кисач је недељу 30. октобра 2022. године,  организовала 
традиционално,  манифестацију „Сунчану јесен живота“, у изузетно посећеном Дому 
културе у Кисачу. Својим програмом свечаност су увеличали најмлађи становници овог 
места. 
Посетиоци су били у могућности да виде изложбу „Корона“ српског фотографа Павела 
Суровог, светски признатог графичког дизајнера и награђиваног фотографа. Изложба 
показује богатство различитости народних ношњи народа Балкана и била је постављена у 
Културном центру Србије у Паризу од 28. јула до 27. августа 2022. године.   
Захваљујемо се волонтерима Црвеног крста Кисач на одличној организацији ове 
манифестације, a посебно дугогодишњој сарадници Елени Фулемек и активисткињи Црвеног 
крста, учитељици Ани Легињ. 
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„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, компанијом 
„TeamCubate“ RBA банком Србије, Центром страних језика „Buena Vida”, Oсновном школом 
„Марија Трандафил“ из Ветерника, Центром за основну полицијску обуку Сремска 
Каменица,  Компанијом Lidl Србија и уз помоћ донацијa грађана поделио 1436 
новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица. 
 

    
 
Пакетићи су подељени следећим институцијама, удружењима и лицима: 
 

1. Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић” - 200 пакетића; 
2. Дневном боравку школе за основно и средње образовање „Милан Петровић” Нови 

Сад - 87 пакетића 
3. Вишечланим, социјално угроженим породицама – 261 пакетић 
4. Деци корисника Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада - 184 пакетића; 
5. Центру за породични смештај и усвојење – 80 пакетића; 
6. Центру за социјални рад Града Новог Сада - 160 пакетића: Прихватилишту за децу 

„Сигурна дечија кућа”  
7. Установи за децу и младе Дечије село „Др Милорад Павловић” Сремска Каменица – 

50 пакетића; 
8. Удружењу Дистрофичара Јужнобачког округа Нови Сад - 41 пакетић; 
9. Удружењу за подршку особама са Даун синдромом Нови Сад - 31 пакетића; 
10. Удружењу грађана оболелих од церебралне и дечије парализе,  „Сунце” - Јужнобачког 

округа Нови Сад - 72 пакетића; 
11. Удружењу оболелих од мултипле склерозе Јужнобачког округа „Мултис” - 40 

пакетића; 
12. Градској организацији слепих Нови Сад - 10 пакетића; 
13. Удружењу за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада - 43 

пакетића  
14. Организацији Глувих Нови Сад – 60 пакетића;  
15. Националном удружењу родитеља деце оболеле од рака - Нурдор – 30 пакетића 
16. Удружењу грађана „Срећа” – 35 пакетића 
17. Удружењу за подршку особа са инвалидитетом „Различак Каћ” – 21 пакетића 
18. Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида Новог Сада – 21 пакетића и  
19. Удружењу параплегичара и квадриплегичара новосадског региона  - 10 пакетића. 

У оквиру акције „ Један пакетић-много љубави” 14. децембра 2022. године Црвени крст 
Новог Сада се укључио у поделу пакетића деци са сметњама у развоју, коју традиционално 
организују запослени из RBA банка Србије и Новосадски сајам уз подршку партнера. Око 
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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 

 
Едукације 

 
6. - 8.април 2022. године- Семинар кућне неге 
– Вршачки брег. У периоду од 6. до 8. априла 
2022. године, Црвени крста Војводине 
реализовао је семинар из области кућне неге у 
одмаралишту Црвеног крста Вршац, на 
Вршачком брегу. На наведеној едукацији нашу 
организацију су представљали волонтери: 
Катица и Дане Мијатовић, који су активни у 
реализацији програма „Брига о старијима” 
Основни циљ семинара била је обука из кућне 
неге, односно усвајање знања за рад са 
породицама које имају лежећег болесника, као 
и заштита болесних, старијих и особа са 
инвалидитетом. 
 

Учешће на регионалном скупу 
„Подршка породицама са децом у кризним ситуацијама“ 

 
4. мај 2022.године - На позив Центра за социјалну политику, Црвени крст Новог Сада је 04. 
и 05. маја 2022. године узео учешће на регионалном скупу посвећеном размени искустава и 
пракси ОЦД о положају породица са децом током COVID-19 кризе у Србији. 
Пројекат „Подршка породицама са децом у кризним ситуацијама“ се бави адекватности 
подршке породицама са децом током COVID-19 кризе, како у смислу финансијске помоћи, 
тако и кроз услуге социјалне заштите које се пружају у заједници. 
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Црвени крст Новог Сада представио је пример добре праксе кроз иновативне активности 
током COVID-19 кризе у 2020. и 2021. години са посебним освтртом на пружену подршку  
породицама са децом и значајно учешће Црвеног крста Новог Сада у имунизацији наших 
суграђана. 

Пројекат 
 „Нова партнерства и могућности за иновативне и одрживе приступе социјалној 

интеграцији и интеграцији на тржиште рада рањивих група - НОВА“ 
 
20. април 2022.године - Центар за социјалну 
политику организовао Уводни курс о 
спровођењу пројекта „Нова партнерства и 
могућности за иновативне и одрживе приступе 
социјалној ингеграцији и интеграцији на 
тржиште рада рањивих група – НОВА“.  
Учесници су били представници: 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, ИПСОС стратеџик 
маркетинга, Националне службе за 
запошљавање и чланови локалних тела из 
Црвеног крста Београд, Ниш и Нови Сад. 
Уводни курс је послужио као основа за 
детаљније упознавање са Пројектом, његовим циљевима и предвиђеним активностима. 
Представљена је и анкета о ставовима корисника новчане социјалне помоћи о питањима 
запошљавања. 
Након презентација се радило у групама на тему: Планирање наредних активности на 
пројекту. 
Координатори пројекта су, испред локалних тела, презентовали планове, предлоге, могуће 
изазове и решења. 
 
06. мај 2022.године - Министарка за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања 
проф. др Дарија Кисић у петак, 6. маја 2022. 
године, у 10.30 часова отворила је уводну 
конференцију „Нова партнерства и могућности 
за иновативне и одрживе приступе социјалној 
интеграцији угрожених група на тржиште рада 
(NoVA)“, у хотелу Хилтон (Краља Милана 35), 
у Београду. 
Поред министарке, присутнима су се обратити и: представник Делегације Европске уније у 
Републици Србији, Мартин Клауке, директор Националне службе за запошљавање, Зоран 
Мартиновић и генерални секретар Црвеног крста Србије, Љубомир Миладиновић. 
Након краће паузе, у реализацији панел 
дискусије „Активација корисника новчане 
социјалне помоћи“ учествовали су: Каталин 
Естер Сомођ, Европска комисија, Каталин 
Сатмари, Европска комисија, Мартина Трбанц, 
Завод за социјалну заштиту Словеније, Жарко 
Шундерић, Центар за социјалну политику, 
Неда Милановић, Национална служба за 
запошљавање и Срђан Богосављевић, Ипсос 
стратеџик маркетинг. 
Црвени крст Новог Сада на конференцији су 
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представљали: др Драган Лазић, секретар, Драган Шарац, самостални стручни сарадник, 
Мира Алимпић, координатор пројекта, као и Ружица Зећировић из Центра за социјални рад 
града Новог Сада и Душан Марјановић из Националне службе за запошљавање - Филијала 
Нови Сад. 

 
Студијска посета Словенији - Пројекат „НОВА“ 

 
30. мај 2022. године - Завод за социјалну 
заштиту Републике Словеније је, као један од 
девет чланова Конзорцијума, у периоду од 30.5. 
до 03.6.2022.године, организовао Студијску 
посету у Словенији. Учесници су били 
представници: Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, 
Националне службе за запошљавање, Центра за 
социјалну политику, IPSOS Strategic Marketing, 
Црвеног крста Србије, Црвеног крста Београд, 
Црвеног крста Ниш и Црвеног крста Нови Сад. 
Испред Црвеног крста Новог Сада, на 
студијско посету упућена је Мира Алимпић, 
координатор пројекта „НОВА“ 
Први састанак је одржан у Љубљани, 31.5.2022. године, у Заводу за социјалну заштиту 
Републике Словеније, где је све присутне поздравила и кроз кратку презентацију дала увод у 
активности, Барбара Кобал Томц, директорица. Након тога су Мартина Трбанц и Симона 
Смолеј Јеж приказале презентације о социјалној активацији у Словенији и програмима СА, 
као и искуствима. 
Истог дана је организована посета програму социјалне активације у граду Домжале, где је 
презентован конкретан СА програм, дискусија о искуствима носилаца програма, као и 
дискусија са корисницима програма. По повратку у Љубљану учесници су посетили Центар 
за социјални рад Љубљана, јединица Мосте-Поље. 
Дана 01.6.2022.године, учеснике студијске посете примила је генерална директорка 
Министарства за рад, породицу, социјална питања и једнаке могућности, Валентина Веховар. 
Координатори СА и руководилац Пројектне јединице за имплементацију социјалне 
активације, Тадеја Јуван, су презентовали свој рад у периоду од 2017. године до 2022. 
године, са статистичким подацима у поменутом периоду. Истог дана уприличена је посета 
Заводу Републике Словеније за запошљавање, где је презентована сарадња између ЗРСЗ и 
Центра за социјални рад. 
Трећег дана организована је посета 
Програма социјалне активације 
Ромкиња у Новом Mесту, где се 
дискутовало о искуствима носилаца 
програма, питањима мотивације и 
дискутовано је са учесницима, који 
су спремили питања за госте. 
Завршна дискусија и планови за 
пројекат „НОВА“ организовани су у 
Заводу за социјалну заштиту 
Републике Словеније. 
 
8. јун 2022. године - Национална служба за запошљавање је у периоду од 8. до 
10.06.2022.године, организовала Peer Review за Пројекат „НОВА“, у Врњачкој Бањи. 
Учесници су били представници: Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2022.годину 

92 

питања, Националне службе за запошљавање, Центра за социјалну политику, IPSOS Strategic 
Marketing, Црвеног крста Србије,  чланови локалних тела из Црвеног крста Београд, Црвеног 
крста Ниш и Црвеног крста Нови Сад. 
Чланови ЛТ из Новог Сада, који су присуствовали скупу размене искустава, били су: Весна 
Ђурић, Градска управа за социјалну и дечју заштиту, Драгана Јакшић и Душан Марјановић, 
Национална служба за запошљавање, Ружица Зећировић-Србљин, Центар за социјални рад и 
Драган Шарац и Мира Алимпић, Црвени крст Новог Сада. 
 
Сви учесници су у Врњачку Бању 
стигли 8.6.2022.године и сместили 
се у хотел „Zepter“. Дана 
9.6.2022.године, након регистрације 
учесника, у уводном делу се 
присутнима обратио Стефан 
Стаменић, Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања и Адријана Цицовић, 
испред организатора скупа – Националне службе за запошљавање. Жарко Шундерић, Центар 
за социјалну политику, приказао је презентацију на тему – Концепт интегрисаних услуга са 
примерима добрих пракси у Србији и ЕУ. Након краће паузе, учешће у раду су узели 
представници центара за социјални рад и презентовали – Концепт рада центара за социјални 
рад са корисницима новчане социјалне помоћи. Извештаје из праксе су приказали: Сања 
Кљајић, Републички завод за социјалну заштиту, Жељко Бистрицки, Центар за социјални рад 
Београд, Милош Ранђеловић, Центар за социјални рад Ниш и Ружица Зећировић-Србљин, 
Центар за социјални рад Нови Сад. Вања Златковић, Национална служба за запошљавање, је 
презентацијом отворила тему – Подршка запошљавању корисницима новчане социјалне 
помоћи, а након тога су своје кратке извештаје из праксе представили Драгана Јакшић и 
Душан Марјановић, НСЗ, Филијала Нови Сад и Вања Стојковић, НСЗ, Филијала Ниш. 
Истог дана, након краће паузе, примере добре праксе у раду са корисницима новчане 
социјалне помоћи презентовали су: Татјана Николић, Савет за социјалну заштиту Града 
Вршца, Урош Недић, НВО Импулс и Алиса Шајн, Центар за подршку – Град Вршац.  
Трећег дана скупа, 10.6.2022.године, организован је рад у групама на тему – Примена 
интегрисаних услуга и предлози за унапређивање. 
Весна Ђурић је, испред Локалног тела Црвеног 
крста Новог Сада, презентовала идеје и предлоге 
на задату тему. Предлог је да се, на нивоу локалне 
самоуправе, формира Координативно тело, које ће 
у свом саставу имати представнике из Градске 
управе за привреду, Градске управе за социјалну и 
дечју заштиту, Центра за социјални рад, Црвеног 
крста Новог Сада, Националне службе за 
запошљавање и невладиних организација. Сви 
учесници су се сложили да су потребне одређене 
реформе у социјалној заштити, развоју 
интегрисаних услуга, а све у циљу побољшања положаја корисника новчане социјалне 
помоћи 
Пројекат спроводе Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Национална служба за запошљавање, Црвени крст Србије, Црвени крст Београда, Црвени 
крст Ниша, Црвени крст Новог Сада, ИПСОС стратеџик маркетинг, Центар за социјалну 
политику и Институт за социјалну заштиту Републике Словеније. 
Пројекат се спроводи кроз програм Европске уније за запошљавање и социјалне иновације, а 
требало би да траје до 31. маја 2024. уз могућност продужења за пола године. 
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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 изложбе, предавања и филмске пројекције, 
организовање акција добровољног давања крви, обука екипа прве помоћи, реалистичког 
приказивања повреда и обољења, кућне неге и анимације, као и обележавањем сталних акција: 
„Светски дан здравља”, „Недеља здравих зуба”, „Недеља борбе против ТБЦ и осталих болести 
дисајних органа”, „Месец посвећен сузбијању болести зависности”, „Светски дан борбе 
против СИДЕ” и др. 
 
Активности социјалног карактера развијају код младих осећај хуманости, пријатељства, 
солидарности, сарадње и разумевања међу људима и у васпитно-образовним установама се 
развијају кроз следеће акције: „Дечја недеља”, „Сунчана јесен живота”, „Један пакетић – много 
љубави”, прикупљање половних уџбеника и одеће и др. 
Комплетан рад младих приказан је по реализованим акцијама и активностима, разврстаним по 
делатностима: 

• здравствена делатност, 
• социјална делатност,  
• добровољно давалаштво крви,  
• прва помоћ и реалистички приказ повреда обољења и стања повређених, 
• омладинска теренска јединица, 
• превентивни опоравак деце. 
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Омладинска теренска јединица „Јован Јовановић Змај” 
 

Омладинска теренска јединица Црвеног крста 
Новог Сада дала је свој допринос у остваривању 
програмских активности Црвеног крста Новог 
Сада. С обзиром на вишегодишње искуство у 
раду, допринос у остваривању програмских 
активности био је још већи, а рад младих у 
Црвеном крсту креативнији. Млади волонтери 
су своју креативност испољавали кроз секције:  

1. Секција за прву помоћ 
2. Секција за маркиранте 
3. Секција за реалистички приказ повреда, 

обољења и стања  
4. Секција за добровољно давалаштво крви 
5. Секција за борбу против трговине људима 
6. Секција промоције хуманих вредности 
7. Секција за превенцију ХИВ-а 

 
14 - 16. октобaр 2022. године - Црвени крст 
Новог Сада je  организовао 37. Скупштину 
Омладинске теренске јединице „Јован 
Јовановић Змај“ Црвеног крста Новог Сада.  
Годишњој скупштини присуствовали су гости 
из следећих организација Црвеног крста: 
Загреб, Скопље, Бања Лука, Осијек, Тузла, 
Београд-Вождовац, Београд-Стари град, 
Крагујевац, Ужице, Суботица, Зрењанин, 
Сомбор, Сремска Митровица и Ковин. Укупно 
14 средина, 26 учесника.  
Гости су стигли у наш град у петак, 14. октобра 2022. године. У Клубу младих су их дочекали 
љубазни домаћини. Након смештаја у Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ и код 
домаћина, организовано је разгледање центра Новог Сада. Гости и домаћини су од 18.00 часова 
присуствовали промоцији књиге Основи напредне прве помоћи коју је организовао Црвени 
крст Војводине, у сали Савеза самосталних синдиката, Булевар Михајла Пупина 24. 
 

    
 
У суботу, 15. октобра, волонтери су се окупили у просторијама Црвеног крста Војводине где 
је  организаован радни део Скупштине. На самом почетку младима се обратио секретар 
Црвеног крста Новог Сада др Драган Лазић, затим координатор Омладинске престонице 
Европе Нови Сад (ОПЕНС 2019) Вукашин Гроздановић и стручни сарадник за подмладак и 
омладину Црвеног крста Војводине Јелена Милић. Извештај о раду Омладинске теренске 
јединице у току 2021. године, Извршни одбор је поднео видео презентацијом где је посебно 
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истакнута улога волонтера у процесу масовне имунизације суграђана. Након уводног дела 
гости су појединачно представљали своје организације Црвеног крста.  
На основу одредби Статута Црвеног крста Новог Сада извршено је именовање нових чланова 
Извршног одбора за мандатни период 2022-2026. година: Филип Михајловић за председника 
Омладинске теренске јединице, Тијана Топаловић, Милица Жагар, Урош Црнић, Милица 
Поповић и Анђела Гашпарич.  
У свечаном делу Скупштине секретар Лазић, уручио је Сребрни знак Црвеног крста Србије 
Вањи Марковићу, дугогдишњем младом волонтеру Црвеног крста Новог Сада. 
Најистакнутијим младим волонтерима Црвеног крста Новог Сада, уручене су захвалинице 
Црвеног крста Новог Сада.  
Након свечаног дела за домаћине и госте је обезбеђен ручак, коктел и 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, 14. октобар, је нажалост, био дан за растанак, али је и ова Скупштина показала да су 
млади неисцрпни извор ентузијазма и да су један од највреднијих делова Црвеног крста. 
 
21- 26. мај 2022. године -  У Одмаралишту 
Црвеног крста Александровац у Митровом 
пољу, боравила су на рекреативном опоравку 22 
ученика средњих школа из Суботице.   
На позив Црвеног крста Суботица,  наша 
организација је упутила предавача Милицу 
Хорњак, која је у наведеном периоду 
реализовала радионице из Програма борбе 
против трговине људима. 
Средњошколци из Суботице су осим радионица 
из програмских активности Црвеног крста, 
имали прилику да шетају у предивној природи, 
баве се спортским активностима и купају у базену. 

 
21. јуна 2022. године - У просторијама Црвеног 
крста Србије, едуковани волонтери Црвеног 
крста Новог Сада учествовали су на 
припремном састанку реализатора Летње школе 
подмлатка у Баошићима, Црна Гора.  Састанак 
је водила Маја Раич, координатор за подмладак 
и омладину Црвеног крста Србије. 
Црвени крст Новог Сада у Баошићима у 
периоду од 24. јула до 2. августа 2022. године 
представљаће: Ана Пајкић – координатор смене 
(Реалистички приказ повреда, стања и 
обољења), Сергеј Цицвара (Прва помоћ), Филип Михајловић (Промоција хуманих вредности), 
Наташа Чанак (Програм борбе против трговине људима), Давид Будак (Музичка радионица) 
и Милица Жагар (Ликовна радионица). 
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2 - 9. јул 2022. године - Црвени крст Новог Сада 
je учествoвао у организацији и реализацији 
деветнаестог кампа подмлатка „Мала срећна 
колонија” на Петроварадинској ади. Камп је 
организован за ученике новосадских основних 
школа.  
 
Током трајања кампа, едуковани волонтери 
Црвеног крста Новог Сада реализовали су 
радионице из програма Промоција хуманих 
вредности, Борба против трговине људима, 
Прве помоћи и реалистичког приказа повреда, 
стања и обољења и ширења знања о Црвеном 
крсту. На радионицама је учествовало око 30 деце, основношколског узраста. Радионице су  
организоване истовремено на 4 пункта, а деца су анимирана по принципу ротације.  
Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада из програма Промоција хуманих вредности 
су реализовали активности „Пронађи где припадаш” и „Није лако бити различит” из модула 
Дискриминација и стигматизација. Програм борбе против трговине људима учесницима је 
приказан кроз едукативни садржај „Миша и Маша“ и игролику активност „Широм отворених 
очију“. 
 
На пункту Прве помоћи волонтери су демонстрирали поступак кардиопулмоналне 
реанимације и заустављања крварења, а на пункту Реалистичког приказа повреда, стања и 
обољења, полазници кампа су методом шминкања реализовали имитације отворених и 
затворених повреда. 
 
Сви учесници кампа су упознати са историјом и основним принципима Црвеног крста. 
Захваљујемо се сараднику Маријани Стевановић на посвећености и несебичном ангажовању 
у реализацији ове хуманитарно-едукативне активности. 
 

    
 
26 - 28. јул 2022. године - На позив Црвеног крста Зрењанин 15. младих волонтера Црвеног 
крста Новог Сада учествовало је на омладинском кампу, у одмаралишту Црвеног крста Вршац, 
на Вршачком брегу.  
Црвени крста Зрењанина, као носилац активности, уз подршку Покрајинског секретаријата за 
спорт и омладину АП Војводине Новог Сада, је реализовао камп са циљем континуиране 
едукације волонтера  
Црвени крста Новог Сада је, као партнер, учествовао у организацији, финансирању и 
реализацији омладинског кампа ,,Вршачки брег 2022“. 
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Црвени крст базира свој рад на 
ангажовању волонтера те је од изузетног 
значаја да волонтери буду едуковани и 
стручно оспособљени за област којом се 
баве у Црвеном крсту.  
Волонтерима су презентоване активности 
којима се баве млади у Црвеном крсту, 
реализована су предавања и радионице на 
следеће теме: „Дифузија- ширење знања о 
Црвеном крсту и „Јединствени систем 
обуке волонтера“, а реализоване су и 
радионице из програма Промоција 
хуманих вредности и Спасилаштва на 
води. 
У оквиру активности у области управљања волонтерима, презентоване су теме које су значајне 
за ангажовање волонтера у организацији: Етички кодекс за волонтере и запослене, Тимски рад, 
Вештине комуникације, Превазилажење конфликтних ситуација, Правила радионичарског 
рада и Извештавање. Теме су презентоване кроз интерактивни метод рада, рад у групама, 
радионичарске игрице и подстицање дискусије. 
Предавања и радионице су реализовали едуковани, млади волонтери из организација Црвеног 
крста Зрењанина и Новог Сада. 
Учесниции су имали прилику да осим усвајања нових знања време проведу у дружењу што је 
такође од изузетног значаја за њихово ангажовање и тимски волонтерски рад у организацији. 
Посебно место имала је могућност размене међусобних искустава у досадашњем 
волонтерском раду као и начинима ангажовања волонтера у организацијама из којих долазе.  
Слободно време је било драгоцено за боље упознавање, колективне игре као што су: Лов на 
благо Анри Динана, Стаза здравља, Маскенбал и јачање тимског духа. Организоване су 
заједничке шетње у прелепој природи која окружује одмаралиште и обилазак тврђаве Вршачка 
кула. 
 

    
 
24. јул – 2. август 2022. године - Црвеном крсту Новог Сада поверена је 4. смена Летње школе 
подмлатка Црвеног крста Србије у Дечјем одмаралишту "Криста Ђорђевић" у Баошићима. 
Едуковани млади волонтери реализовали су различите едукативне и забавне садржаје са 
укупно 192 деце. Деца која су боравила у Одмаралишту била су из Лучана, Кнића, Чачка, 
Кикинде, Панчева, Зрењанина, Опова, Лајковца и Осечине.  
Релизатори Летње школе анимирали су децу кроз следеће садржаје:  
1. Ана Пајкић, координатор тима - Реалистички приказ повреда, оболења и стања; 
2. Сергеј Цицвара - Прва помоћ 
3. Филип Михајловић - Промоција хуманих вредности 
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4. Наташа Чанак - Борба против трговине људима 
5. Давид Будак - Музичка радионица 
6. Милица Жагар - Ликовна радионица  
    

Као посебан део Летње школе, а у склопу вечерњих активности, реализатори су припремали 
разнолик вечерњи програм у којем су деца посебно уживала. Тема за свако вече била је 
другачија, а неке од њих су: „Плесом до снова", „Караоке", „Ја имам таленат", „Маскенбал", 
„Мис и Мистер Баошића 2022", „Шиз - Фриз". Црвени крст Новог Сада се захваљује Црвеном 
крсту Србије на указаном поверењу и помоћи у припреми ове Летње школе.   
 

    
 
12. август 2022. године - Црвени крст Новог 
Сада обележио је Међународни дан младих.  
Едуковани волонтери Црвени крст Новог Сада 
реализовали су радионице прве помоћи и 
безбедности на води за кориснике Дневног 
боравак деце и младих из породица у ризику у 
оквиру Центра за социјални рад Града Новог 
Сада. У оквиру прве помоћи полазници су 
имали прилике да се упознају са појмом 
крварења, поделом и поступком збрињавања 
јаког и слабог крварења, као и да се кроз 
предавање и интерактивне радионице на тему 
безбедности на води упознају са опасностима, 
али и начинима како да буду безбедни док 
бораве на купалиштима. 
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15 - 21. август 2022. године - Црвени крст Суботица реализовао је међународни камп 
омладине „Суботица 2022“, у оквиру објекта „Салаш Ђорђевић“ поред Палићког језера. 
Представнице Црвеног крста Новог Сада на Кампу биле су: 
Милица Хорњак и Милица Поповић. 
 

    
 
У раду Кампа је учествовало 45 младих волонтера из Охрида, Ниша, Крагујевца, Зрењанина, 
Новог Сада, Сремске Митровице, Бачке Тополе и Суботице.  
Камп је био едукативног карактера са тематиком везаном за програме Црвеног крста и 
обрађене су следеће теме: Борба против трговине људима, Дифузија и место и улога  Црвеног 
крста у оружаним сукобим, Добровољно давалаштво крви, Утицај климатских промена на 
човека, Превенција болести зависности, Одолевање социјалном притиску, Медијска 
писменост, Спашавања на води и спашавању на планинама, Безбедно купање и правилно 
понашање на купалиштима, Припремa за деловање и одговор на несреће кроз презентације, 
видео снимке и дискусију учесника, а организовано је и такмичење из прве помоћи и 
ралистичког приказивања стања, повреда и оболења. 
 

    
 
У склопу слободних активности учесници Кампа су катамараном обишли Палићко језеро и 
посетили пословне просторије Црвеног крста Суботица. 
Црвени крст Новог Сада упућује велику захвалност колегама из Црвеног крста Суботица на 
позиву и гостопримству и све похвале на доброј организацији Кампа. 
 
17 - 25. август 2022. године - Реализована је Летња школа подмлатка Црвеног крста Србије у 
одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка, у Багремари.  
Едуковани млади волонтери Црвеног крста Зрењанин: Маријана Николић, Иван Путић и 
Сандра Маркучин и наша представница Сара Црнић реализовали су различите едукативне и 
забавне садржаје са 30 деце. Деца која су боравила у одмаралишту била су из Крагујевца. 
Летња школа подмлатка је прекинута пре предвиђеног термина услед неповољне 
епидемиолошке ситуације. Сви учесници, васпитачи и волонтери безбедно су се вратили 
својим кућама. 
Волонтерка Црвеног крста Новог Сада Сара Црнић, била је задужена за реализацију едукације 
у области реалистичког приказивања повреда, стања и оболења. 
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2 - 4. септембар 2022. године - У циљу континуиране едукације волонтера и освежења 
волонтерске базе, организације Црвеног крста Новог Сада и Зрењанина, су реализовале 
заједнички камп омладине и подмлатка Црвеног крста, у одмаралишту Црвеног крста Вршац, 
на Вршачком брегу.   
Учесници кампа били су млади волонтери, 31 волонтер из Новог Сада и 19 волонтера из 
Зрењанина. Наведене организације Црвеног крста су, као суорганизатори, учествовале у 
целокупној организацији, финансирању и реализацији заједничког кампа на Вршачком брегу. 
 

    
 
Предавања и радионице су реализовали едуковани, млади волонтери из организација Црвеног 
крста Новог Сада и Зрењанина. 
Супервизори у Кампу су били запослени у Црвеном крсту Новог Сада: Дејан Вучковић, 
стручни сарадник и Александра Милић, координатор. 
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Волонтерима су презентоване активности којима се баве млади у Црвеном крсту, реализована 
су предавања и радионице на тему „Дифузија- ширење знања о Црвеном крсту“ и „Управљање 
волонтерима“, а реализоване су и радионице из програма „Промоција хуманих вредности“. У 
оквиру активности у области управљања волонтерима, презентоване су теме које су значајне 
за ангажовање волонтера у Организацији: Етички кодекс за волонтере и запослене, Тимски 
рад, Вештине комуникације, Превазилажење конфликтних ситуација, Правила 
радионичарског рада и Извештавање. Теме су презентоване кроз интерактивни метод рада, рад 
у групама, радионичарске игрице и подстицање дискусије. 
Учесниции су имали прилику да осим усвајања нових знања време проведу у дружењу што је 
такође од изузетног значаја за њихово ангажовање и тимски волонтерски рад у организацији. 
Посебно место имала је могућност размене међусобних искустава у досадашњем 
волонтерском раду као и начинима ангажовања волонтера у организацијама из којих долазе. 
Слободно време је било драгоцено за боље упознавање, колективне игре и јачање тимског 
духа. Организоване су забавне вечери препуне смеха и заједничке шетње у прелепој природи 
која окружује одмаралиште, као и обилазак тврђаве Вршачка кула.  
Последњег дана Кампа организована је и релизована заједничка показна вежба у пружању прве 
помоћи.  
Црвени крст базира свој рад на ангажовању волонтера те је од изузетног значаја да волонтери 
буду едуковани и стручно оспособљени за област којом се баве у Црвеном крсту. 
Упућујемо захвалност на гостопримству особљу одмаралишта Црвеног крста Вршац, на 
Вршачком брегу а посебна захвалност колегиници Сузани Цветановић. 
 

    
 
6. септембар 2022. године - У оквиру реализације традиционалне акције Црвеног крста Србије 
„Безбедност деце у саобраћају“ едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада посетили су, 
ђаке прваке у ОШ „Светозар Марковић Тоза“.   
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, 
односно правилном начину преласка улице.   
У сарадњи са Полицијском управом Нови Сад - одељење саобраћајне полиције, едуковани 
волонтери су заустављеним возачима усмеравали пажњу на безбедност деце.   
Свим ученицима првог разреда наведене школе Црвени крст Новог Сада обезбедио је 
едукативне флајере са распоредом часова. 
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9. октобар 2022. 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. 
 
 

    
 

 

30. октобар 2022. године - Црвени крст Новог 
Сада реализовао је основну обуку за волонтере. 
Обука је реализована у Клубу младих Црвеног 
крста Новог Сада за 30 нових волонтера.  
Реализатори обуке су са полазницима обрадили 
тематске целине: Историјат и саставне делове 
Међународног покрета Црвеног крста, Знаке и 
Принципе Међународног покрета Црвеног 
крста и Црвеног полумесеца, затим активности 
Црвеног крста, о волонтерима и волонтирању, 
као и Црвени крст у несрећама и капацитети 
Црвеног крста Србије за деловање у несрећама.  
Након предавања, са полазницима је урађена и 
евалуација обуке са циљем утврђивања успешности обуке. Реализатори обуке су били искусни 
волонтери и стручни сарадник Црвеног крста Новог Сада. 
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5. децембар 2022. године - У понедељак помоћник градоначеника, Станко Љубичић je посетио 
магацин Црвеног крст Новог Сада, у Петроварадину, улица Раде Кончара 1.  
 

    
 
Том приликом присуствовао је уручењу помоћи социјално угроженим породицама у оквиру 
програма за директно ублажавање сиромаштва и упутио је честитке волонтерима наше 
организације поводом Међународног дана волонтера.  
 
- Град Нови Сад наставља успешну сарадњу са Градском организацијом Црвеног крста са 
којом реализује низ активности подршке и помоћи социјално угроженом становништву са 
територије Града. Искористио бих прилику и да волонтерима Црвеног крста честитам 5. 
децембар, Међународни дан волонтера и да им се у име Града звахвалим за све оно што су 
учинили у претходном периоду на пољу хуманости и добротворног рада. Црвени крст Новог 
Сада је организација која окупља велики број волонтера и без њих је незамисливо 
функционисање града, а посебно бих истако њихово ангажовање које је било најизраженије 
током пандемије корона вируса - рекао је Станко Љубичић. 
 
Црвени крст Новог Сада као саставни део Црвеног крста Војводине и Црвеног крста Србије и 
као највећа и најстарија волонтерска организација у граду сваке године обележава 
Међународни дан волонтера.  
Међународни дан волонтера, 5. децембар, у свету обележен је под слоганом „Буди хуман-снага 
човечности (моћ доброте)“. Тог дана посебна пажња се поклања волонтерима који су 
ангажовани у својим локалним заједницама и који својим деловањем помажу својим 
најугроженијим суграђанима. Управо је њихов допринос оно што те заједнице чини 
отпорнијим на ризике, као што су природне и економске катастрофе. Такође, природа наше 
организације је заснована на вредностима и веровању наших волонтера и запослених у идеју 
Црвеног крста, основне принципе и врло је јасно усмерена на ублажавање људске патње и 
заступања интереса најугроженијих. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2022.годину 

104 

Промоција хуманих вредности 
 

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 током 2022. године 
реализовао програм у 4 основне школа: ОШ 
„Људовит Штур“ у Кисачу, ОШ „Јожеф 
Атила“, „ОШ Светозар Марковић Тоза“, и ОШ „Прва војвођанска бригада“. Програмом је 
обухваћено 105 ученикa из 4 одељења. У додатним активностима, током године, је 
учествовало још око 500 деце. Програм је реализовало 27 обучених едукатора, са 5 просветних 
радника укључених у рад. Реализовано је укупно 36 радионица.  
 

    
 
Програм „Промоцијa хуманих вредности" обрађује следеће теме: толеранција, лични и групни 
идентитет, ненасилно решавање конфликата, дискриминација, родна равноправност, дечја 
права и cyber bullyng. 
 

Толеранција: 
Способност да се прихвати постојање другачијих гледишта. веровања, понашања и начина 
живота. 

Лични, групни, културни идентитет и поштовање различитости: 
Лични идентитет чине оне карактеристике које ми сами себи приписујемо или нам их други 
приписују, а које нас у властитим очима и очима других људи чине посебним, јединственим. 
Ступајући у различите групе током свог раста и развоја, појединац истовремено прихвата и 
нека основна обележја тих група, било позитивна или негативна. 

Ненасилно решавање конфликта: 
Конфликти су природан и неизбежан део нашег свакодневног друштвеног живота. Они 
произилазе као резултат различитих потреба, интереса и перспектива појединца и заједнице. 

Дискриминација и стигматизација: 
Намерно или ненамерно негативно понашање или мишљење о одређеној групи или појединцу 
због њихове расне, националне, узрасне, родне или верске припадности. 

Родна равноправност: 
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Сва бића, мушкарци и жене имају слободу да развијају личне способности и праве изборе без 
ограничења наметнутих строгим родним улогама. Особености у понашању, жеље и потребе 
различитих послова и једнакој мери треба узимати у обзир, вредновати и подржавати. 

Дечја права: 
Подразумева права која су, по својој природи, људска и која свако дете има без обзира у којој 
држави живи. Дечја права треба поштовати независно у ком политичком, културном, 
економском амбијенту и у каквим традицијама, обичајима и веровањима се дете развија као 
личност. 

Cyber bullying (насиље путем електронских медија): 
Појава cyber bullying-а припада развоју модерних технологија, интернет и мобилне 
телефоније. Састоји се у слагању негативнихм непријатних и провокативних порука. Cyber 
bulling се најчешће квалификује као једна врста вршњачког насиља. Починилац и жртва су 
обично малолетници. 
 
1. фебруар 2022. године - Едуковани волонтери 
Црвеног крста Новог Сада наставили су 
реализацију програма Промоција хуманих 
вредности у Удружењу за ментално недовољно 
развијене особе града Новог Сада – МНРО, где 
су на креативан начин, одржали две радионице 
из модула Превенција насиља путем 
интеренета: „Оквир пријатељства“ и „Стигла ти 
је порука“. 
 
28. март 2022. године - Црвени крст Новог Сада 
организовао је Округли сто на тему превенције 
вршњачког насиља. Уводно предавање су 
одржале Маја Петаков Вуцеља, магистар 
педагошких наука, Далиборка Војводић 
Томовић руководилац групе ПУ Нови Сад за 
сузбијање малолетничке делинквенвије и 
Златица Јовић стручни сарадник Школске 
управе Нови Сад, реализаторке Пројекта 
"Тематски родитељски састанци о улози 
менталног здравља, породице, школе и других 
институција у превенцији насиља у основној 
школи".  
Након уводног предавања, Александра Милић и Филип Михајловић упознали су учеснике са 
програмом Промоција хуманих вредности, начином на који се Програм реализује, као и 
додатне активности које се спроводе.  
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март- април - Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада, вршњачки едукатори 
програма Промоција хуманих вредности имали су током месеца априла задатак да осмисле и 
снима два информативна предавања – видео материјал за децу за потребе спровођења 
програма у онлајн формату, као и видео материјал на енглеском језику, информативно 
предавање за одрасле као подршку организацијама које спроводе ПХВ активности у 
мигрантским центрима у оквиру постојећег, али и за потребе нових пројеката. 
 
13. мај 2022. године - Црвени крст Новог Сада 
је на позив Црвеног крста Србије присуствовао 
на свечаној премијери филма „На правом путу“ 
одржаној у сали Мултимедијалног центра „МР 
КВАРТ“ у Краљеву Филм “На правом путу” је 
рађен у продукцији Црвени крст Ужице, а 
настао је у оквиру програма „Промоција 
хуманих вредности“ са циљем превенције 
вршњачког насиља. Овај играни филм, као и 
програм “Промоција хуманих вредности”, има 
за циљ смањење насиља међу младима, 
промоцију толеранције, ненасилне 
комуникације и родне равноправности, 
превенцију дискриминације и насиља путем електронских медија. 
Промоцији су присуствовали волонтери и професионалци из око 35 организација Црвеног 
крста у Србији, као и ученици средњих школа из Краљева. 
 
18 – 20. мај 2022. године - Црвени крст Новог 
Сада учествовао је на 7. Фестивалу позоришних 
представа у оквиру програма Промоциjа 
хуманих вредности, коjи има циљ да промовише 
равноправност, смањи дискриминациjу и 
насиље међу младима.  
Домаћин овогодишњег Фестивала био је 
Црвени крст Ковин, а представе су игране у 
Центру за културу Ковин, док су учесници били 
смештени у Пожаревцу. 
Ученици основне школе „Ђорђе Натошевић“ 
које је припремала учитељица Наташа Пантић 
са едукованим волонтерима Црвеног крста 
Новог Сада, представљали су нашу организацију са представом „Бајка лепих речи“. 
Позоришне представе, као једна од развојних активности овог програма, представљају 
специфичан начин преношења знања. Током ове манифестације „мали глумци“ су путем 14 
тематских позоришних представа указали на проблем вршњачког насиља, неадекватног 
коришћења савремених облика комуникације, дискриминације али и значај промоције 
толеранције и уважавања различитости.  
Фестивал jе свечано затворен 20. маја 2022. године у у Центру за културу Ковин, у 14.00 
часова, проглашењем наjбољих учесника а три првопласиране представе су из следећих 
организација: 
1. Црвени крст Мионица 
2. Црвени крст Ковин 
3. Црвени крст Крагујевац 
 

https://www.facebook.com/crvenikrst.uzice/?__cft__%5b0%5d=AZV_I3rdWip6sK56MPxa6ZvzOyQG2lc0kk8b4RyRj_bE8KKImZT15ffpEcOqZBR0CJDjkRFdSMAjgSmYCw_6QcsfiWHgvc8Fh0eS1lsdKanG0d1UmRhV5bGQxS6iDkCVoXlOp-YLzjpD9HmC-76Te9G8&__tn__=kK-R
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16. октобар 2022. године - Едуковани волонтери Омладинске теренске јединице „Јован 
Јовановић Змај“, ове године организују низ активности посвећених промоцији хуманих 
вредности и принципа Црвеног крста у оквиру обележавања Међународног дана толеранције. 
Манифестација "ЧИКА ЈОВИН БУЛЕВАР ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ" је одржана у основној 
школи „Светозар Марковић Тоза “ са којом имамо одличну сарадњу. Ученици 7 одељења 
нижих разреда посетили су 7 штандова на којима су их едукатори анимирали на различите 
теме. Штандови су покривали модуле програма Промоције хуманих вредности: Толеранција, 
Културални идентитет и поштовање разлика, Борба против дискриминације и стигматизације, 
Ненасилно решавање сукоба, Родна једнакост, Дечја права, Борба против насиља путем 
електронских медија.   
Током активности на штандовима је учествовало око 210 ученика ове школе. 
 

    
 
Црвени крст Новог Сада је у оквиру 
обележавања Међународног дана толеранције, 
16. новембра реализовао двочасовну 
интерактивну радионицу са корисницима 
Дневног боравка Центра за социјални рад града 
Новог Сада, и сви су активно учествовали у 
радионицама модула Толеранције: Нема двоје 
истих и Моје тело и ја.  
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Едуковани волонтери Црвеног крста Новог 
Сада започели су нови циклус радионица са 
ученицима четвртог разреда у ОШ „Светозар 
Марковић Тоза“. Након уводне радионице 
упознавања уследиле су радионице модула 
Толеранција. Ученици су усвојили појам 
толеранције кроз радионице и активно 
учествовали у дискусији на крају часа.  
Вршњачки едукатори програма Промоција 
хуманих вредности су обележили Међународни 
дан толеранције, са волонтерима Омладинске 
теренске јединице ,,Јован Јовановић Змај" који 
су активни у осталим програмима Црвеног 
крста. Радионица се реализовала у Клубу 
младих Црвеног крста Новог Сада у оквиру 
редовног састанка теренске јединице. На самом 
уводном делу, едуковани волонтери су 
објаснили појам толеранције и навели примере 
из свакодневног живота који се могу довести у 
везу са овим појмом. Након тога је уследила 
пројекција позоришне представе ,,Није тешко 
бити фин" и ,,Бајка лепих речи" која је 
снимљена у оквиру Програма.  
После пројекције је организован Округли сто 
где се дискутовало о самом садржају представе, 
као и о самој толеранцији приликом ког су 
волонтери Омладинске теренске јединице,, 
Јован Јовановић Змај" заједно са вршњачким 
едукаторима који реализују програм Промоција 
хуманих вредности могли да размене своја 
мишљења и искуства на тему вршњачког 
насиља. 
У ОШ „Прва војвођанска бригада“ расписан је 
ликовни конкурс за ученике нижих разреда на 
тему „Мој друг и ја“. Учешће су узели ученици 
седам одељења других разреда с којима су реализоване радионице „Нема двоје истих“ модула 
Толеранције.  Једнонедељна изложба је уприличена у холу ове школе, у периоду од 16. до 23. 
новембра 2022. године у оквиру које ћемо обележити и Светски дан детета, 20. новембар. 
 
25 - 27. новембар 2022. године - Црвени крст 
Новог Сада је на позив Црвеног крста Србије 
учестововао на Тематском скупу, 
организованом у оквиру програма Промоција 
хуманих вредности, на Златибору (хотел 
Палисад). Црвени крст Новог Сада на 
наведеном скупу су представљали: др Драган 
Лазић, секретар, мр Маја Петаков Вуцеља, 
психолог ОШ „Жарко Зрењанин“ и Филип 
Михајловић, едукатор, координатор ПХВ 
Програма. 
Округли сто и евалуација програма Промоције 
хуманих вредности је организована на бази 
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отворених и динамичних разговора, на бази исустава у реализацији програму, кроз пет фокус 
група. Наведене групе су се бавиле најзначајнијим тема као што су: потреба за ПХВ 
програмом, перцепција ПХВ Програма, процена тема за реализацију, обуке, едукативни и 
промотивни материјал, вештине едукатора, улога просветних радника и особа професионално 
ангажованих у Црвеном крсту, прихваћеност и разумљивост ПХВ програма који има за циљ 
превенцију вршњачког насиља. 
 
22-23. децембар 2022. године -  Црвени крст 
Новог Сада је реализовао локалну обуку из 
Програма "Промоција хуманих вредности" за 
нове вршњачке едукатотре. Обуци реализованој у 
Клубу младих присуствовало је 15 младих 
волонтера, заинтересованих за реализацију 
Програма у школској 2022/2023. години. Свим 
полазницима представљен је и пројекат „Весела 
болница“, презентован је рад и значај овог 
пројекта за децу која се налазе на болничком 
лечењу. 
Локалну обуку су реализовали Филип Михајловић, координатор програма, дугогодишњи 
едукатори и реализатори Програма и Александра Милић, асистент, који су том приликом 
упознали полазнике курса са историјатом Црвеног крста, основама Програма и понашања у 
раду са децом, кроз презентације, радионице и промотивни материјал.   
Након обуке, млади волонтери су почеће реализацију радионица у другом полугодишту ове 
школске године.  
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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) 

 
Црвени крст Новог Сада је током 2022. године организовао једну вежбу заштите и 
спасавања, а учестововао у две вежбе заштите и спасавања организованих од стране 
других субјеката. Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада реализовали су локалне 
догађаје подизања свести смањења ризика од катастрофа за 220 суграђана. Пленарим 
предавањем смањења ризика од катастрофа у основним школама обухваћено је 150 
ученика, колико их је и учествовало у практичној вежби евакуације из школе. 
Превентивним и едукативним предавањем спасилаштва на води обухваћено је 200 младих 
суграђана.  Десет волонтера учестовало је на националном Lifesaving изазову.  
 
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. 
 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2022.годину 

111 

14. мај 2022. године - Едуковани 
волонтери Црвеног крста Новог Сада, 
чланови тима за деловање у несрећама, 
поставили су у СОС дечјем селу „Др 
Милорад Павловић“ шатор Алпина 
намењен за реализацију Градског 
такмичења у пружању прве помоћи 
На такмичењу су преставници 
Добровољног ватрогасног друштва 
Ватрогасног савеза града Новог Сада 
реализовали едукативни полигон у оквиру 
којег су такмичари имали прилику да 
науче употребу противпожарног апарата 
типа С за гашење пожара.  
 
15. мај 2022. године – Црвени крст Новог 
Сада учествовао је на позив Црвеног крста 
Зрењанин у показној вежби „Језеро 2022“. 
Вежба је изведена у сарадњи са 
припадницима Ватрогасно спасилачког 
батаљона Зрењанин, Јединице Цивилне 
заштите опште намене, Одсека за ванредне 
ситуације града Зрењанина и ЈУ 
„Резервати природе“ Зрењанин на 
градском језеру код Културног центра 
Зрењанин.  
У оквиру вежбе приказано је спасавање са 
воде, евакуација повређених и поступци 
пружања прве помоћи. Изложен је део опреме за спасавање са воде учесника вежбе као и 
предочен изглед и функционисање пријемно-тријажног шатора.Организацију вежбе је 
помогла Служба хитне медицинске помоћи Дома здравља „Др Бошко Вребалов“. 

 
21. мај 2022. године - Саставни део 
градског такмичења у пружању прве 
помоћи и реалистичком приказу повреда, 
обољења и стања у Суботици била је и 
здружена тактичко-оперативну вежба 
спашавања и евакуације великог броја 
повређених из пожаром захваћеног 
објекта школе. 
 
3. септембaр 2022. године - Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Министарством 
унутрашњих послова Сектором за ванредне ситуације и Управом за ванредне ситуације у 
Новом Саду, одржао једнодневну обуку – тренинг прве помоћи за специјализовану санитетску  
јединицу Цивилне заштите. Обуком је обухваћено 24 припадника специјализоване санитетске 
јединице који су на обуци прошли следеће наставне јединице: 
Хијерархија поступака на месту несреће, Поступак са особом у бесвесном стању – модалитети 
деловања у односу на околности настанка повреде /стања, Кардиопулмонална реанимација и 
употреба АЕД апарата, Коштано-зглобне повреде и поступци имобилизације (рамени појас и 
горњи екстремитети, карлица и доњи екстремитети, кичмени стуб и коштане структуре 
грудног коша). 
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24 - 26. новембар 2022. године - Црвени 
крст Новог Сада је на позив Црвеног крста 
Војводине учествовао у основној обуци у 
оквиру програма Припрема за несреће и 
деловање у несрећама, која је реализована у 
одмаралишту Црвеног крста Бачка 
Паланка, у Багремари. 
Полазници обуке су имали могућност да се 
упознају са капацитетима Црвеног крста за 
одговор на несрећу, односно да овладају 
техникама комуницирања, прикупљања и 
прослеђивања информација. У склопу 
обуке, полазници су упознати са 
евакуацијом, збрињавањем и пружања прве 
помоћи угроженим људима у евентуалним несрећама. Црвени крст Новог Сада, на овом виду 
едукације, су представљали дугогодишњи волонтери Ана Пајкић, Стефан Доганџић и Алекса 
Радуловић. 
 
14. септембар 2022. године - У оквиру 
цивилно војне сарадње, на позив Речне 
флотиле Војске Србије, Црвени крст 
Новог Сада је организовао заједничку 
показну вежбу. У касарни „Александар 
Берић“ извршен је тактичкo - технички 
збор, а затим је одигран сценарио у току 
којег је дошло до судара бродова на 
Дунаву. Припадници Речне флотиле 
спасиоци-рониоци су приступили 
спашавању и евакуацији повређених на 
безбедно место. Након тога, су волонтери 
Црвеног крста Новог Сада збринули 
повређене, а након указане прве помоћи повређени су даље у ланцу спашавања предати Хитној 
медицинској помоћи. 
Показној вежби је присуствовао секретар Црвеног крста Новог Сада, др Драган Лазић, који је 
поздравио госте и сараднике и представио историјат и место и улогу Црвеног крста у цивилно- 
војној сарадњи.  
Стручни сарадник Дејан Вучковић је објашњавао поступак збрињавања повређених у оквиру 
вежбе, као и законски основ у области прве помоћи и деловања у несрећама. 
Александра Милић, координатор, у сарадњи са Аном Пајкић је коментарисала реалистички 
приказ повреда, оболења и стања. 
Љубазни домаћини су за наше волонтере организовали вожњу чамцима, обилазак бродова и 
касарне. 
Командант Речне флотиле, капетан бојног брода Љубиша Марковић, примио је секретара 
Лазића у спомен соби касарне и том приликом договорен је наставак сарадње. 
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13. октобар 2022. године - Црвени крст Новог Сада обележио је Међународни дан смањења 
ризика од катастрофа. Овај дан има за циљ да подигне свест локалних заједница о ризицима 
са којима се суочавају као и на активнију улогу у смањењу ризика, превенцији и 
припремљености на одговор на природну катастрофу. 
Едуковани волонтери реализовали су пленарно предавање и практичну вежбу евакуације за 
ученике пет одељења трећег разреда основне школе „Ђорђе Натошевић“.  
Ученицима су одржана пленарна предавања на тему "Позив хитним службама и породични 
план евакуације".  
Ученици и запослени у школи су и практично провежбали план евакуације из школе у случају 
пожара. 

    
 
Ученицима „Ђорђе Натошевић“ одржана су предавања којима је спроведена кампања 
подизања свести на тему смањења ризика и ублажавању последица од елементарних непогода 
и других опасности. Радом на пунктовима, едукацијом су обухваћени ученици свих пет 
одељења трећих разреда који су између осталог научили правилан начин позивања хитних  
служби и поступке безбедног понашање у случају пожара. 
Циљ пленарног предавања је подизнање свести, спремности и јачање отпорности локалне 
заједнице на катастрофе.  
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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. 
Црвени крст Новог Сада је власник моторног чамца и у сарадњи са Црвеним крстом Суботица 
оспособио је и регистровао моторни чамац који бити на Палићком језеру. Наведени чамац ће 
служити за обуку спасилаца на води и обезбеђивању спортских догађаја и манифестација. 
 
У периоду од 14. до 27. априла 2022 године, Црвени крст Србије је организовао Национални 
„Life saving“ изазов, намењен волонтерима и професионалцима Црвеног крста. Такмичење се 
одржавало у четири дисциплине. 
Представници Црвеног крста Новог Сада су остварили следеће резултате: 
У првој дисциплини Заставица, у категорији старији пионири (жене) Тара Жагар, освојила је 
прво место. 
У другој дисциплини Мешовито спасавање, у категорији јуниори (мушкарци) Мирко Ћелић, 
освојио је прво место. У отвореној категорији за мушкарце Мирослав Нинков је освојио прво 
место. 
У трећој дисциплини Спасилачко веслање, у отвореној категорији (жене) Ана Пајкић, освојила 
је друго место.  
У мастер категорији (мушкарци) Раде Станојчић освојио је треће место. 
У четвртој дисциплини Спасавање са Перајима, у категорији пионира (жене) Нађа Црнић, 
освојила је друго место.  
У категорији кадета (жене) Јована Сувачар, освојила је треће место.  
У отвореној категорији (мушкарци) Радомир Среденовић, освојио је треће место.  
У мастер категорији (жене) Јованка Гурјанов, освојила је прво место.  
На овом такмичењу је учествовало 135 такмичара из 22 организације Црвеног крста у Србији.  
 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2022.годину 

115 

17 - 24. јул 2022. године - Црвени крст 
Србије реализовао је Камп за спасиоце на 
води, у одмаралишту Црвеног крста 
Александровац на Митровом пољу, на 
Гочу.  
Представници Црвеног крста Новог Сада 
на стручном оспособљавању у области 
спасилаштва на води били су: 

1. Елена Тривунџа, стекла звање 
Спасилац на води јуниор 

2. Мирко Ћелић, стекао звање 
Спасилац на води јуниор 

Пре одласка на Камп, наши представници су били у обавези да изврше тестирања улазних 
пливачких норми и присуствују стручном онлајн оспособљавању које је организовао Црвени 
крст Србије. 
Завршни део, практичног и теоријског оспособљавања наши волонтери су успешно положили 
на Кампу. Наша организација, након овог стручног оспособљавања, је у могућности да настави 
са развојем капацитете у области спасилаштва на води и у деловању у ванредним околностима, 
односно у спасавању, евакуацији и збрињавању у случају поплава. Црвени крст Србије као 
Национални грански спортски савез, је и од 1998. Године пуноправни члан међународних 
асоцијација за спасавање на води - ILS International Life Saving Federation i ILSE - International 
Life Saving Federation Of Europe. 
 
25. јул 2022. године - Eдуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада, обележели су Светски 
дан превенције утапања, у понедељак, на базенима Спортског центра „Сајмиште“ у периоду 
од 11.00 до 13.00 часова. 
Посетици базена су иамли могућност да се кроз предавање и интерактивне радионице на тему 
безбедности на води упознају са опасностима, али и начинима како да буду безбедни док 
бораве на купалиштима.  
Реализатори наведене активности били су наши волонтери, спасиoци на води јуниори, Елена 
Тривунџа и Мирко Ћелић, под стручним надзором Димитрија Коњовића, стручног сарадника 
Црвеног крста Војводине. 
Едуковани волонтери у пружању прве помоћи су заинтересованим посетиоцима презентовали 
методе оживљавања, односно како да провере пулс и дисање код повређених особа, да 
повређеног пребаце у бочни кома положај и како да ураде кардиопулмоналну реанимацију. 
Уједињене нације су прогласиле 25. јул Светским даном превенције утапања и усвојиле 
резолуцију о превенцији утапања која препознаје размеру и утицај превенције утапања на 
глобалном нивоу и позива на координисан одговор како би се спречио што је могуће већи број 
утапања. 
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12. август 2022. године - Црвени крст 
Новог Сада је у оквиру обележавања 
Међународног дана младих реализовао 
радионице безбедности на води за 
кориснике Дневног боравак деце и младих 
из породица у ризику у оквиру Центра за 
социјални рад Града Новог Сада. 
Полазници су имали прилике да се кроз 
предавање и интерактивне радионице на 
тему безбедности на води упознају са 
опасностима, али и начинима како да буду 
безбедни док бораве на купалиштима. 
 
 
 
23 - 25. септембaр 2022. године - Представници Црвеног крста Новог Сада су на позив 
Црвеног крста Србије учествовали на промотивном пункту Црвеног крста Србије, у оквиру 
манифестације Сајам спорта која је одржана  на Ади Циганлији у Београду.  
У суботу 23. септембра 2022. године, у време одржавања Државног такмичења у пружању прве 
помоћи, наши волонтери Мирко Ћелић спасилац на води, јуниор и  Давид Борош су 
целодневно дежурали на промотивном пункту Црвеног крста Србије. Они су заинтересованим 
посетиоцима презентовали активности у спасилаштву на води, као и превентивне активности 
у вези са безбедним купањем на плажама.  
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СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 
 
(Правни основ: чланови 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије,члан 122. 
Женевске Конвенције о поступању са ратним заробљеницима од 12. августа 1949. године, 
члан 136. Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12. августа 1949. 
године, одредбе Допунског протокола уз Женевске конвенције о заштити жртава 
међународних оружаних сукоба од 8. јуна 1977. године-Протокол 1) 
 
Рад Службе тражења одвијао се у складу са Основним принципима Покрета и принципима 
рада Службе тражења и представља сталну активност Црвеног крста Новог Сада. 

 
Служби се обратило деветеро лица која су се телефонским путем интересовала за рад Службе 
тражења, тражећи помоћ у решавању одређених проблема. Поднета су два захтев за тражење 
несталог лица невезано за оружани сукоб (хуманитарно тражење). 

 

    
     

Април 2022. године - Међународна федерација 
Црвеног крста је 28. фебруара 2022. године,  
објавила свој апел за хитну помоћ Украјини и 
националним друштвима која су се нашла у 
ситуацији прихвата великог броја избеглица из 
Украјине. 
На основу упутства Црвеног крста Србије за 
помоћ угроженом становништву Украјине, 
Црвени крст Новог Сада је започео активности 
евидентирања појединаца и породица из 
Украјине које су нам се обратиле за помоћ. 
У Црвеном крсту Новог Сада, евидентирано 
укупно 19 породица из Украјине којима је 
пружена подршка путем Службе тражења и хуманитарна помоћи у виду пакета хране, пакета 
хигијене и гардеробе. 
Са свим пријављеним породицама је обављен разговор, пружене су им информације где могу 
остварити своја права на здравствену и социјалну заштиту и подсетили их да је потребно да се 
региструју код повереника КИРС-а у Новом Саду за све детаљне информације које се односе 
на права избеглица. 
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Према подацима Међународног комитета 
Црвеног крста, у региону се још тражи 9.876 
лица, несталих током ратова 90-их година на 
простору бивше Југославије. Од тог броја, 1.138 
лица су нестали чије породице живе у Србији. 
 
Црени крст Новог Сада 30. августа обележава 
Међународни дан несталих, када се позивамо 
на солидарност са члановима породица 
несталих лица у њиховом трагању за коначном 
истином и судбином њихових најмилијих 
чланова, као и на право тих породица да сазнају 
судбину својих вољених који су нестали у ратним сукобима. 

 
На овај дан посебно желимо да подсетимо да се никада не сме дозволити да нити једно људско 
биће које је нестало у оружаним сукобима, другим ситуацијама насиља, природним несрећама, 
економским и другим миграцијама буде заборављено већ да се њихова судбина расветли и 
истина саопшти најближима.  
 

    
 
Црвени крст поклања посебну пажњу решавању питања несталих лица у оружаним сукобима, 
као хуманитарном питању од непроцењивог значаја за породице несталих лица и читаве 
заједнице. Решавање судбине несталих јесте приоритетна активност Службе тражења Црвеног 
крста Србије.   
 
Наш задатак данас, али и сваког другог дана у години, јесте да подигнемо свест људи и 
сензибилишемо јавност о питању несталих лица и о томе како је свака пружена информација 
везано за нестанак лица драгоцена за њихов проналазак.  
 
Тим поводом у просторијама Канцеларије за избеглице, миграције  и ромска питања Градске 
управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада одржана је трибина на којој су 
присутни имали прилику да се ближе упознају са радом Службе тражења Црвеног крста и 
њеним надлежностима.  
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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) 

 
Вршњачки едукатори су у извештајном периоду реализовали 75 радионица којима је 
присуствовао 1841 ученик, који су добили основне информације у вези са превенцијом 
трговине људима.  
 
25. јануара 2022. године, Црвени крст Новог 
Сада наставио је сарадњу са Свратиштом за 
децу и младе Града Новог Сада и одржао једну 
радионицу њиховим штићеницима. Радионицу 
се реализовали волонтери Милица Милетић и 
Мирта Негру. 
 
 
 
Црвени крст Србије је у периоду од 18. до 20. 
фебруара 2022. године, у седишту, у Београду, 
Симина 19, одржан је састанак тренера - Групе 
за развој Програма борба против трговине 
људима. Нашу организацију, на састанку 
представљала је Наталија Свилар, тренер из 
наведеног Програма. Састанак је одржан са 
циљем: Анализе и тестирања развијених нових 
модула Програма, анализе стандардизованог 
материјала и агенде семинара за нове едукаторе, анализе обука за едукаторе спроведених у 
организацијама Црвеног крста током 2021. године, и размене искустава и евалуације 
могућности, тешкоћа и потреба из активности спроведених у мигрантским центрима. 
 
12. марта 2022. године, Црвени крст Србије 
организовао је састанак тренера из Програма 
борба против трговине људима у седишту, у 
Београду, Симина 19.  
Циљ састанка је био унапређење теоријских 
знања потребних за реализацију активности, 
сагледавање и бележење конкретних кључних 
елемената неопходних за одржавање потребног 
квалитета спровођења информативних 
радионица из Програма и размена искуства у 
досадашњем раду.  
Нашу организацију на састанку представљали 
су тренери: Наталија Свилар, Јована Влаховић, Сања Савановић, Наташа Чанак и Сара 
Митричевић. 
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Црвени крст Новог Сада је 4. и 8. априла 2022. 
године, одржао четири радионице из Програма 
борба против трговине људима, ученицима 
других и четвртих разреда Гимназије "Лаза 
Костић". Укупан број едукованих ученика био је 
102. Радионице су реализовали Сања Савановић, 
тренер, Лазар Напрта, едукатор и волонтери 
Андријана Антонијевић, Марина Ступар и Урош 
Митричевић. 
 

 
Црвени крст Новог Сада је 10. маја 2022. 
године, одржао две радионице из Програма 
борба против трговине људима, ученицима 
трећих разреда средње Медицинске школе" 7. 
април" - смер гинеколошко акушерска сестра. 
Укупан број едукованих ученика био је 28. 
Радионице су реализовали волонтери Милица 
Милетић, Милица Хорњак и Милица Поповић. 

 
Црвени крст Новог Сада је 16. маја 2022. 
године, одржао две радионице из Програма 
борба против трговине људима, ученицима 
других и трећих разреда Гимназије "Јован 
Јовановић Змај". Укупан број едукованих 
ученика био је 24. Радионице су реализовали 
Сара Митричевић, тренер и Урош Митричевић, 
волонтер.  
 
 
 
 

Локални тим за борбу против трговине људима 
је у четвртак 19. маја 2022. године, одржао 
састанак са члановима комитета ГРЕТА (Група 
експерата Савета Европе за борбу против 
трговине људима) у Скупштини Града Новог 
Сада. Циљ састанка је био да се чланови ГРЕТЕ 
упознају са активностима локалног тима. 
Представник Црвеног крста Новог Сада на овом састанку је био самостални стручни сарадник, 
Раде Станојчић, који је упознао чланове комитета о активностима које спроводи Црвени крст 
Новог Сада у оквиру Програма борба против трговине људима. 
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Црвени крст Новог Сада је 18. маја 2022. 
године, одржао једну радионицу из Програма 
борба против трговине људима, ученицима 
трећег разреда средње Медицинске школе" 7. 
април" - смер физиотерапеути. Укупан број 
едукованих ученика био је 11. Радионице су 
реализовали волонтерке Милица Хорњак и 
Милица Поповић.  
 
 
 
Црвени крст Новог Сада је 8. јуна 2022. године, одржао три радионице из Програма борба 
против трговине људима, ученицима првог разреда Гимназије "Исидора Секулић". Укупан 
број едукованих ученика био је 93. Истог дана одржана је још једна радионица ученицима 
првог разреда Гиманзије "Лаза Костић". Радионици је присуствовао 31 ученик.  
Радионице су реализовали тренер Сара Митровић, волонтер Урош Митричевић и волонтери 
Милица Поповић и Милица Хорњак. 
 

   
 
 
У четвртак и петак, 9. и 10. јуна 2022. 
године, на Фрушкој гори, у хотелу 
Фрушке Терме, у Врднику, реализована је 
обука о практичној примени Стандардних 
оперативних процедура за поступање са 
жртвама трговине људима. Организатор 
тренинга била је Међународна 
организација за миграције (IOM Serbia) у 
сарадњи са НВО Атина и Тимом Града 
Новог Сада за превенцију и борбу против трговине људима, уз подршку Швајцарске 
канцеларије за сарадњу (SDC) и партнерство са Министарством унутрашњих послова, 
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Комесаријатом за 
избеглице и миграције. Представник Црвеног крста Новог Сада на обуци био је Раде 
Станојчић, самостални стручни сарадник и координатор Програма борбе против трговине 
људима. 
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Црвени крст Новог Сада је заједно са 
Центром за заштиту жртава трговине 
људима, обележио 29. јула 2022. године, 
Светски дан борбе против трговине 
људима у СОС Дечијем селу „др Милорад 
Павловић“. Том приликом штићеницма 
дома, пуштени су инсерти из филма 
„Посматрачи“ где су приказане ситуације 
из свакодневног живота у којима млађа 
популација може да уђе у ланац и постане жртва трговине људима. Са њима се након 
приказаних инсерата продискутовало о овој теми са циљем да им се подигне свест о постојању 
овог друштвеног проблема. Такође, предочене се им мере опреза, као и начини на које се могу 
заштити да не би дошли у такве ситуације. Представници Црвеног крста Новог Сада су били 
Наталија Свилар, тренер и Раде Станојчић, самостални стручни сарадник, који су након 
завршетка предавања поделили присутнима лифлете и флајере везане за ову тему, као и 
симболичне поклоне у виду слаткиша. 
 
У суботу, 30. јула 2022. године, Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са Тимом Града Новог 
Сада за борбу против трговине људима, на градском купалишту Штранд, обележио Светски 
дана борбе против трговине људима.  
Посетиоци су имали прилику да се упознају са основним појмовима овог друштвеног 
проблема, како да га препознају, које све начине трговци људима користе за увлачење својих 
жртава у ланац трговине људима и како се заштити од тога.  
Најмлађим суграђанима су кроз игролике активности приказане ризичне ситуације у које могу 
доспети и како реаговати у таквим ситуацијама.  
Раде Станојчић, самостални стручни сарадник у Црвеном крсту Новог Сада, доц. др Нада 
Падејски Шекеровић, руководитељка Сигурне женске куће Центра за социјални рад и 
Наталија Свилар, волонтерка, тренер из програма дали су изјаву телевизији Новосадска ТВ.  
Догађају су присуствовали Ненад Драшковић, координатор Тима Града Новог Сада за борбу 
против трговине људима и Станиша Милићевић из Полицијскe управe у Новом Саду, 
Одељење криминалистичке полиције - Одсек за сузбијање трговине људима и кријумчарења 
људи. 
 

    
Црвеном крсту Новог Сада поверена је 4. смена Летње школе подмлатка Црвеног крста Србије 
у Дечјем одмаралишту "Криста Ђорђевић" у Баошићима, у периоду од 23.7. до 2. 8. 2022. 
године.  
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Едукована млада волонтерка Наташа Чанак 
реализовала је радионице из програма Борба 
против трговине људима за 192 деце. Деца која 
су боравила у Одмаралишту била су из Лучана, 
Кнића, Чачка, Кикинде, Панчева, Зрењанина, 
Опова, Лајковца и Осечине.  
 
 
 
 
 
 
Црвени крст Новог Сада је у периоду од 22. до 23. октобра 2022. године, реализовао локалну 
обуку за вршњачке едукаторе у превенцији борбе против трговине људима.  
 
На стандардизованој обуци учествовало је 35 ученика из новосадских средњих школа, који су 
имали прилику да се упознају са основама функционисања Програма борбе против трговине 
људима, унапреде своја знања, као и да развију кључне вештине за вођење радионица међу 
вршњацима. 
 
У наредном периоду они ће имати прилику да све научено пренесу вршњацима, а све са циљем 
информисања деце и младих о мерама опреза и превенције опасности од трговине људима, 
према развијеној и признатој методологији Црвеног крста Србије.  
 
Реализатори обуке били су тренери: Еленора Оравец из Црвеног крста Панчево, Јелена 
Коларевић из Црвеног крста Аранђеловац и Наташа Чанак из Црвеног крста Новог Сада. 
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Црвени крст Новог Сада је 26. септембра 2022. 
године, одржао пет радионица из Програма 
борба против трговине људима, ученицима 
шестог разреда Основне школе "Васа Стајић". 
Укупан број едукованих ученика био је 125.  
Радионице су реализовали тренер Наташа Чанак 
и волонтер Урош Митричевић. 
Црвени крст Новог Сада је 29. септембра 2022. 
године, одржао четири радионица из Програма 
борба против трговине људима, ученицима 
петог разреда Основне школе "Васа Стајић".  
Укупан број едукованих ученика био је 105. 
Радионице су реализовали тренер Сара 
Митричевић и вршњачки едукатор Милица 
Милетић. 
 
Црвени крст Новог Сада обележио је 18. октобар – Европски дан борбе против трговине 
људима, у сарадњи са Тимом Града за борбу против трговине људима. 
Манифестација је одржана у центру Града Новог Сада, угао Змај Јовине улице и улице Модене, 
у периоду од 12.00 до 13.30 часова. На поменутој локацији био је постављен 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 
скретале пажњу на овај друштвени проблем. Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада 
наведеног програма 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. 
Манифестацију су посетили: Ненад Драшковић, координатор Тима Града Новог Сада за борбу 
против трговине људима и Оливера Пејак Прокеш, судија Апелационог суда у Новом Саду. 
 

    
 
Истог дана, Црвени крст Новог Сада је организовао трибину посвећену обележавању 18. 
oктобра, Европског дана борбе против трговине људима, за студенте прве године смера 
журналистике на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Предавачи на трибини 
су били: Наташа Чанак, тренер из Програма борбе против трговине људима и доц. др Нада 
Падејски Шекеровић, руководилац Сигурне женске куће, Центра за социјални рад Града Новог 
Сада. Трибина је организована у два термина, захваљујући ангажману сарадника Црвеног 
крста Новог Сада, проф. др Владимира Баровића, члана Управног одбора. Трибини је 
присуствовало 110 студената који су имали прилику да дискутују са присутним предавачима 
и поставе занимљива питања везана за овај друштвени проблем. 
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У петак, 14. октобра 2022. године, Црвени крст Новог Сада је на позив удружења „Слобода 
нема цену“ учествовао на Х конференцији о трговини људима под слоганом „Од тебе зависи“. 
Конференција је одржана у Омладинском центру ОПЕНС, Булевар деспота Стефана 5, у 
Новом Саду, поводом обележавања Европског дана борбе против трговине људима.  
Конференција Слобода нема цену је имала за циљ да се 24. младих, студената психологије, 
социјалног рада, права, медицине и журналистике информишу, стекну специфична стручна 
знања у области трговине људима и унапреде своје професионалне ставове у циљу јачања 
њихових капацитета као будућих стручњака за свеобухватну заштиту жртва трговине људима.  
Уводну радионицу одржали су Раде Станојчић, самостални стручни сарадник и Наталија 
Свилар едукаторски тренер. Студенти су имали прилику да се кроз филм „Посматрачи“ 
упознају са основним појмовима као и облицима трговине људима. 
 

    
 
Црвени крст Новог Сада је 9. новембра 2022. 
године, одржао четири радионице из Програма 
борба против трговине људима, ученицима 
другог и трећег разреда Средње медицинске 
школе" Хипократ". Укупан број ученика који су 
одслушали стандардизовану презентацију за 
медицинаре био је 80. Радионице су 
реализовали тренери Наталија Свилар, Сара 
Митричевић, Урош Митричевић, Милица 
Хорњак и Милица Поповић, вршњачки 
едукатори. 
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Црвени крст Новог Сада је у периоду од 14. до 
17. новембра 2022. године, одржао укупно девет 
радионица из Програма борба против трговине 
људима, ученицима четвртог, шестог и осмог 
разреда Основне школе "Прва војвођанска 
бригада".Укупан број едукованих ученика био 
је 306. 
Радионице су реализовали: тренери - Наташа 
Чанак и Сара Митричевић вршњачки едукатори 
Милица Поповић и Милица Хорњак,волонтери 
Урош Митричевић, Јована Кузманов, Бојана 
Милошев, Мила Камберовић, Ивона Вељковић, Нина Шалипур, Миа Сакач, Игор Ђурђић, 
Анђела Нинковић, Анђела Пожарчевић и Марина Ступин. 
 
Црвени крст Новог Сада је у периоду од 23. до 
25. новембра 2022. године, одржао још пет 
радионица из Програма борба против трговине 
људима, ученицима петог разреда Основне 
школе "Прва војвођанска бригада". 
Укупан број едукованих ученика био је 125. 
Радионице су реализовали: тренери - Наталија 
Свилар и Сара Митричевић; волонтери - Ивона 
Вељковић, Игор Ђурђић, Анђела Нинковић и 
Бојана Милошев. 

Црвени крст Новог Сада је 1. децембра 2022. 
године, одржао четири радионице из Програма 
борба против трговине људима, ученицима 
осмог разреда Основне школе "Марија 
Трандафил". Укупан број едукованих ученика 
био је 97. Радионице су реализовали: тренери - 
Милица Поповић и Урош Митричевић; 
волонтери - Мила Камберовић и Нина Шалипур. 
 
 
 

 
Црвени крст Новог Сада је дана 5. децембра 
2022. године, одржао радионицу "Пинокио" 
штићеницима Дечијег села „др Милорад 
Павловић“. Радионици је присуствовало 20 
деце. Такође, у истом простору оджана је и 
стандардизована презентација за ученички 
парламент Основне школе 
"Вук Караџић" из Сремске Каменице. Присутно 
је било 23 ученика поменуте школе. 
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Црвени крст Новог Сада је у периоду од 12. до 
16. децембра 2022. године, одржао укупно 14 
радионица из Програма борба против трговине 
људима, ученицима трећег и четвртог Основне 
школе "Никола Тесла. 
Укупан број едукованих ученика био је 369. 
Радионице су реализовали: тренери - Наташа 
Чанак и Сара Митричевић, едукатор Урош 
Митричевић, иволонтери - Мила Камберовић, 
Ивона Вељковић, Бојана Милошев, Анђела 
Пожарчевић, Марина Ступин, Срна Карић, 
Андријана Стевановић и Игор Ђурђић.  
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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) 
 

Свечана академија поводом 30. година од оснивања Црвеног крста Републике Српске 
 

    
 
Делегација Црвеног крста Србије присуствовала је Свечаној академији поводом обележавања 
30. година од оснивања Црвеног крста Републике Српске, која је одржана у четвртак 23. јуна 
2022. године, у Културном центру на Палама, у 19.00 часова. 
Том приликом др Драган Лазић је поздравио  свечани скуп у име Црвеног крста Србије, као 
изасланик проф. др Драгана Радовановића, председника Црвеног крста Србије и примио 
признање од Бране Дурсуна председника Црвеног крста Републике Српске и госпође Сњежане 
Ковач, генералног секретара.  
Признање Црвеном крст Србије је уручено за несебично залагање, труд и рад који су Црвеном 
крсту Републике Српске представљали ослонац и подршку у најтежем периоду.  
 

    
 
„Представник Црвеног крста из Србије др Драган Лазић истакао је да је ова организација уз 
Црвени крст Српске била са њима од оснивања и биће и у будућности, јер су то братски 
партнерски односи. 
- Наша сарадња у будућности ће бити конкретна и директна, заснована на принципима 
Црвеног крста и идеји која у свету постоји преко век и по, а у Србији 146 година. То је идеја 
за човека, брига о човеку, те ублажити људску патњу - рекао је Лазић и честитао 30 година 
постојања и рада Црвеног крста Републике Српске.“ (РТРС, 23. јун 2022. године, извор Срна). 
На свечаној академији приказан је и документарни филм „Стазама хуманости". 
У делегацији Црвеног крста Србије била је и Јелена Анђелић стручни сарадник Црвеног крста 
Србије.  
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Током академије уручена су признања истакнутим званицама и партнерима, између осталог 
Председници Републике Српске Жељки Цвијановић, министру здравља и социјалне заштите 
Алену Шеранићу и министарки трговине и туризма Сузани Гашић, те изасланику српског 
члана Председништва БиХ Бошку Томићу и представницима међународних и републичких 
институција и организација.  
Признања су уручена и Радету Дубајићу, Срети Јанковићу и Браниславу Љиљку, 
пензионерима Југословенског Црвеног крста, односно Црвеног крста Србије, а свечаности су 
присуствовале и колегинице Драгица Кљајић и Слађана Димић. 
 

Студијска посета Словенији - Пројекат „НОВА“ 
 

Завод за социјалну заштиту Републике 
Словеније је, као један од девет чланова 
Конзорцијума, у периоду од 30.5. до 
3.6.2022.године, организовао Студијску 
посету у Словенији. Учесници су били 
представници: Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања, Националне службе за 
запошљавање, Центра за социјалну 
политику, IPSOS Strategic Marketing, 
Црвеног крста Србије, Црвеног крста Београд, Црвеног крста Ниш и Црвеног крста Нови Сад. 
Испред Црвеног крста Новог Сада, на студијско посету упућена је Мира Алимпић, 
координатор пројекта „НОВА“ 
 

Камп младих Црвеног крижа/крста Тузла на Мајевици 
 

На позив Црвеног крижа/крста града Тузле, у периоду од 18. до 22. августа 2022. године, 
представници Црвеног крста Новог Сада су учествовали у раду 20. Летње школе младих, која 
је одржана у Еко дому на Мајевици.    
Представници наше организације на наведеној  едукацији били су: 

1. Стефан Доганџић 
2. Витомир Средановић 

У раду међународног Кампа су, поред домаћина и наших волонтера, учествовали и 
представници Црвеног крижа Осијек, Црвеног крижа/крста Брчко Дистрикта и Црвеног крижа 
Лукавац.  
Учесници кампа су имали прилику да слушају едукације од предавача из Службе цивилне 
зашите града Тузле, ЈП Ветеринарска станица Тузла, МУП ТК-ПУ Тузла, Кантоналне управе 
Цивилне заштите, Службе хитне медицинске помоћи и Професионалне ватрогасне јединице. 
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На завршетку Летње школе одржана је показна вежба Службе заштите и спашавања. 
Црвени крст Новог Сада се захваљује на позиву и упућује честитке Црвеном крижу/крсту 
града Тузле на организацији Кампа. 
 

Летњa школе младих Црвеног крижа у Ораховици 
 

На позив Црвеног крижа Осијек, млади волонтери Црвеног крста Новог Сада, учествовали су 
у раду 19. Летње школе младих друштва Црвеног крижа Осијечко-барањске жупаније.  
Летња школа је реализована у периоду од 21. до 31. августа у одмаралишту Црвеног крижа 
Осијечко-барањске жупаније у Ораховици, а наше представнице биле су: 

1. Милица Милетић 
2. Елена Атлагић 

 

   
 
У раду Летње школе учествовало je 60 младих волонтера из 7 друштава Црвеног крижа 
Осјечко – барањске жупаније: Бели Манастир, Дарда, Доњи Михољац, Ђаково, Нашице, 
Осијек и Валпово, а од гостујућих организација представници Црвеног крста Славонски Брод, 
Тузла, Сомбор и Нови Сад.  
Предавања у Летњој школи су имала едукативни карактер са тематиком везаном за програме 
Црвеног крста и обрађене су следеће теме: Прва помоћ, Реалистички приказ повреда, оболења 
и имитација стања повређених, Теренска јединица - Млади за младе, Спашавање на води и 
еколошка заштита приобаља, Климатске промене - улога Покрета Црвеног крста, односно 
националних и локалних друштава Црвеног крста кроз превенцију, Међународно хуманитарно 
право, Борба против трговине људима, Превенција зависности, Медији и комуникација. 
За забаву и опуштање реализоване су спортске активности (фудбал, одбојка, граничар), 
односно излет на Јанковац, филмско вече, музичка радионица, креативна радионица, музичко 
тематско вече, а учесницима је био на располагању и базен. У току трајања Летње школе 
одржан је и Сајам Црвенокрсташа на којем су учесници представили своје градове. 
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Осим едукативног дела, циљ Летње школе био је да се кроз програме Црвеног крста развија 
тимски дух, уклањају предрасуде и стереотипи, развија емпатија и култура ненасиља, односно 
да се упознају и друже млади волонтери из различитих средина и стварају пријатељства. 
Црвени крст Новог Сада упућује захвалност на позиву Црвеном крижу Осијек и честитке 
Црвеном крижа Осијечко-барањске жупаније на доброј организацији 19. Летње школе. 
 

Одржана Скупштинa Омладинске теренске јединице 
  

Црвени крст Новог Сада је у периоду од 
14. до 16. октобра 2022. године,  
организовао 37. Скупштину Омладинске 
теренске јединице „Јован Јовановић Змај“ 
Црвеног крста Новог Сада.  
Годишњој скупштини присуствовали су 
гости из следећих организација Црвеног 
крста из региона, са којима наша 
организација остварује међународну 
сарадњу: Загреб, Скопље, Бања Лука, 
Осијек и Тузла. 
 
 
 
 

Међународна обука на тему превенције трговине људима 
 

У периоду од 18. до 20. октобра 2022. године, 
Црвени крст Србије је био домаћин 
међународне обуке на тему превенције трговине 
људима која је у Београду окупила 
представнике Националних Друштава Црвеног 
крста и Црвеног полумесеца из Србије, 
Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, 
Хрватске, Египта, Италије, Португалије и 
представнике из Центра за сарадњу у 
Медитерану, АТН мреже и Међународне 
федерације друштава Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца. Поред представника Црвеног 
крста, на скупу су учествовали и представници: 
OEBS-a, NVO Atina, Save the Children ОЕБС-а и 
Педагошког друштва Србије. 
Наталија Свилар, тренер у програму борбе 
против трговине људима, представљала је 
Црвени крст Новог Сада на овом значајном међународном скупу.  
Циљ обуке био је сагледавање трговине људима у контексту миграција и актуелних, повећаних 
ризика, као и размена добрих пракси и решења која се имплементирају у различитим 
националним друштвима.  
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Учешће на Скупштини младих у Фиренци 
 
Црвени крст Новог Сада је, захваљујући Црвеном крсту Србије, организовао учешће 
волонтерке Тијане Топаловић, на Националној Скупштини младих Црвеног крста Италије, 
одржаној у Фиренци, од 29. до 31. октобра 2022. године.  
 

   
 
Манифестацији интернационалног карактера су присуствовали представници из Француске, 
Луксембурга, Шпаније, Мађарске, Холандије, Велике Британије, Финске, Немачке, Јужног 
Судана, Замбије и Србије. 
Теме овогодишњег сусрета младих су биле усмерене на дефинисање и решавање проблема 
младих, јачања посвећености младих Покрету Црвеног крста и оснаживања младих да 
учествују у процесима доношења одлука, јачању лидерских способности младих као и 
разматрању приоритета ангажовања младих волонтера. Реализоване су радионице у оквиру 
којих су представници имали прилику да размене искуство и прикажу рад омладине Црвеног 
крста у својим организацијама, односно Националним друштвима. У слободно време гости су 
имали могућност да прошетају и упознају се са богатом историјом и културним 
знаменитостима Фиренце.  
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МЕЂУИНСТИТУЦИОНАЛНА САРАДЊА  
 

Свечаност поводом доделе знакова 
признања Црвеног крста Србије одржана 
је у петак, 13. маја 2022. године, са 
почетком у 12.00 часова, у сали 
Историјског архива града Новог Сада, 
Филипа Вишњића 2а. Свечаности поред 
награђених присуствовали су: 

- Милош Вучевић, градоначелник 
Новог Сада  

- проф. др Зоран Милошевић, 
покрајински секретар за висо-
кообразовање и научноистраживачку делатност АП Војводине 

- Никола Бањац, генерални секретар Скупштине АП Војводине 
- Милан Новаковић, начелник Јужно бачког управног округа,  

представници војске Србије, школа, факултета, удружења, установа, институција и предузећа, 
са којима остварујемо програмске активности и садржаје, као и наши најмлађи волонтери. 
 
Поводом 14. јуна Светског дана 
добровољних давалца заменик 
градоначелник Новог Сада Милан 
Ђурић, примио је у уторак, 14. јуна 2022. 
године, у 12.00 сати, у Градској кући, Трг 
слободе 1,  добровољне даваоце крви који 
су бројним давањима крви, 50, 75 и 100 
пута, заслужили признања Црвеног крста 
Србије, као и колективе добитнике 
признања „Широко срце“. 
 
 
 
У среду, 24. августа 2022. године, Црвени крст Новог Сада је био домаћин за четрдесет и 
двоје деце основношколског узраста, који су у пратњи васпитача и представника општинске 
управе, установа и институција општине Штрпце, боравила у нашем граду.  
Истог дана у 12.00 часова, у Свечаној сали Градске куће, децу, васпитаче, представнике 
Црвеног крста и представнике општине Штрпце са Косова и Метохије, примио је Милан 
Ђурић, заменик градоначелника. 
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У четвртак, 24. марта 2022. године, у 
згради Војске Србије, Београдски кеј 9, 
одржана је конференција за медије на којој 
су говорили председница Скупштине 
Града Новог Сада и председница 
Организационог одбора Новосадског 
полумаратона Јелена Маринковић 
Радомировић, Димитрије Долга и Милан 
Долга из Новосадског полумаратона и 
секретар Црвеног крста Новог Сада др 
Драган Лазић.  
 
У смени од 6. до 15. јула 2022. године, 
боравило је 75. деце основношколског 
узраста у пратњи 4 васпитача, у 
Одмаралишту Црвеног крста Србије 
„Криста Ђорђевић“ у Баошићима, 
Република Црна Гора.  
Групу су чинила деца чији су родитељи 
корисници Народне кухиње Црвеног крста 
Новог Сада, као и деца која су упућена на 
одмор у сарадњи са Центром за социјални 
рад Града Новог Сада.  
Испраћају деце на море, 5. јула 2022. 
године, у 18.00 часова, на паркингу испред 
Нове аутобуске станице у Новом Саду, Сентандрекски пут 9, присуствовала је Бранка 
Бежанов, чланица градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци.   
У суботу и недељу, 9. и 10. јула 2022. године, Бранка Бежанов, чланица градског већа за 
социјалну заштиту и бригу о породици и деци и др Лидија Томаш, в.д. начелника градске 
управе за социјалну и дечију заштиту града Новог Сада, посетили су новосадску децу која су 
на десетодневном боравку у Одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у 
Баошићу, Република Црна Гора. 
 
У понедељак, 5. децембра 2022. године, 
помоћник градоначеника, Станко 
Љубичић je посетио магацин Црвеног 
крст Новог Сада, у Петроварадину, улица 
Раде Кончара 1.  
Том приликом присуствовао је уручењу 
помоћи социјално угроженим породицама 
у оквиру програма за директно 
ублажавање сиромаштва и упутио је 
честитке волонтерима наше организације 
поводом Међународног дана волонтера. 
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Начелник Јужнобачког управног округа Милан 
Новаковић посетио је у уторак, 4. јануара 2022. 
године, Црвени крст Новог Сада и том приликом 
захвалио се нашој организацији на активном учешћу у 
раду Штаба за ванредне ситуације јужнобачког 
управног округа и похвалио хуманитарне акције које 
спроводи наша организација. Посебно је истакао 
веома важну улогу Црвеног крста Новог Сада у 
подршци здравственом систему у спровођењу 
масовне имунизације на територији града Новог Сада, 
током 2022. године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У четвртак, 24. марта 2022. године, 
Црвени крст Новог Сада у сарадњи са 
Јужнобачким управним округом 
обезбедио је донацију од Институт за 
ратарство и повртарство „НС СЕМЕ“ у 
виду 609 сетвених јединица кукуруза 
(4.013 kg), 110 сетвених јединица 
сунцокрета (414 kg) и 3.300 kg соје, у 
вредности 4.000.000,00 динара 
Црвени крст Новог Сада је поделио 
семенски материјал за 14 приградских 
месних заједница града Новог Сада и 14 
општина Аутономне покрајине Војводине, 
који је намењен социјално угроженим категоријама становништа, односно пољопривредним 
домаћинствима која обрађују једно до два јутра земље. 
Подели су присуствовали Милан Новаковић, начелник Јужнобачког управног округа, проф. 
др Драгана Латковић , председник Управног одбора Института за ратарство и повртарство у 
Новом Саду и др Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада.  

 
Градско такмичење у пружању прве 
помоћи одржано је, у суботу 14. маја  
2022. године у Установи за децу и младе 
Дечије село „Др Милорад Павловић“ у 
Сремској Каменици. 
У обраћању, начелника Јужнобачког 
управног округа Милана Новаковића 
поздравио је све такмичаре и госте 
поруком да су сви победници самим 
учешћем на такмичењу. Председник 
Црвеног крста Новог Сада пуковник др 
Братољуб Бркљача, истакао је важност 
прве помоћи у свакодневном животу и 
отворио такмичење. 
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Покрајински секретар за високо 
образовање и научноистраживачку 
делатност АП Војводине, проф. др Зоран 
Милошевић посетиo je у четвртак, 20. 
јануара 2022. године, Црвени крст Новог 
Сада. Приликом посете проф. др Зоран 
Милошевић  је упутио честитке секретару 
др Драгану Лазићу на оствареним 
резултатима у 2021. години и истакао 
важну улогу наше организације у 
социјално-хуманитарној делатности. 
Разговарано је о наставку сарадње, о којој 
се покрајински секретар Милошевић 
изразио афирмативним речима.  
 
У петак, 13. маја 2022. године, у 14.00 
часова, испред магацина Црвеног крста 
Новог Сада (Петроварадин, Раде Кончара 
1а), покрајински секретар за високо 
образовање и научноистраживачку 
делатност АП Војводине, проф. др Зоран 
Милошевић испратио је камион са 
донацијом за Епархију рашко-призренску 
на Косову и Метохији. 
Покрајинска влада у сарадњи са Црвеним 
крстом Новог Сада и Институтом за 
низиско шумарство и животну средину 
Нови Сад упутила је заједничку донацију 
која се састоји од 23.000 kg брашна. Ова донација намењена је корисницима социјалне помоћи 
и народним кухињама на Косову и Метохији. 
Испраћају контигента хуманитарне помоћи присуствовали су и др Драган Лазић, секретар 
Црвеног крста Новог Сада, као и др Саша Орловић, директор Института за низијско 
шумарство и животну средину. 
Црвени крст Новог Сада је обезбедио логистичку подршку за наведену хуманитарну пошиљку. 
 
Зоран Насковић, бригадни генерал, 
командант Прве бригаде Копнене 
Војске Србије посетио је у среду, 18. 
маја 2022. године, изложбу „Црвени крст 
Новог Сада кроз три века хуманости“ у 
Историјском архиву града Новог Сада, 
Филипа Вишњића 2а. 
Честитајући на изложби Црвеном крсту 
Новог Сада, генерал Насковић је истакао 
велику улогу Црвеног крста Новог Сада у 
ублажавању последица изазваних 
пандемијом коронавируса и похвалио 
наше активности које су трајале у 
континуитету од проглашења ванредног 
стања у Републици Србији, 15. марта 2020. године. Похвалио је и цивилно-војну сарадњу која 
се реализује припадницима Прве бригаде Копнене Војске.  
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У оквиру цивилно војне сарадње, на позив 
Речне флотиле Војске Србије, Црвени крст 
Новог Сада је у среду 14. септембра 2022. 
године, организовао заједничку показну 
вежбу. 
У касарни „Александар Берић“ извршен је 
тактичкo - технички збор, а затим је 
одигран сценарио у току којег је дошло до 
судара бродова на Дунаву. Командант 
Речне флотиле, капетан бојног брода 
Љубиша Марковић, примио је секретара 
Лазића у спомен соби касарне и том 
приликом договорен је наставак сарадње. 
 
 
 
Председник Удружења пензионера града 
Новог Сада и народни посланик у 
Скупштини Републике Србије, Момо 
Чолаковић посетио је у среду, 5. јануара 
2022. године, Црвени крст Новог Сада. 
Том приликом, се захвалио нашој 
организацији на подршци и доброј 
сарадњи захваљујући којој се конкретно 
помажу социјално угрожени пензионери. 
 
 
 
 
 
 
 
У суботу, 3. септембра 2022. године, 
Црвени крст Новог Сада је био домаћин 
колегама, волонтерима и запосленим 
Црвеног крста Обреновац, које је 
предводила секретар, Дивна Сокић. 
Уприличен је посета Галерији Матице 
српске, где гости из  Црвеног крста 
Обреновац нису крили задовољство 
презентовањем националне ликовне 
уметности кроз Сталну поставку.  
Делегацију Црвеног крста Обреновац у 
просторијама Црвеног крста Новог Сада 
дочекao je и поздравиo секретар Црвеног 
крста Новог Сада, др Драган Лазић и том 
приликом упознао са активностима које 
реализује наша организација. Након тога, драгим гостима организована је посета магацинском 
простору у Петроварадину и шетња Петроварадинском тврђавом.  
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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 здравственом систему у процесу имунизације, 
помоћ социјално угроженом становништву, акције добровољног давања крви, обука 
становништва у првој помоћи, приче волонтера и о волонтерима и друго.  
 
Од 01.01.2022. године до 31.12.2022. 
године, одржано је 10 састанака са 
преставницима медија, објављен је 101 
текст у различитим дневним, недељним 
новинама, порталима, радио станицама 
(Дневник, Блиц, Вечерње новости, Данас, 
Политика, Курир, Мондо и др.), 55 
прилогa је емитованo у електронским 
медијима (Радио-телевизија Војводине, 
Новосадска ТВ, Канал 9,  Радио телевизија 
Србије, ТВ Панонија, ТВ Дунав, ТВ Делта, 
ТВ Мост, ТВ Пинк, и др.), у укупном 
трајању од 121 минут. 
Црвени крст Новог Сада има отворене странице на друштвеним мрежама „Facebook“, која 
тренутно има 4.111 пратилаца, „Instagram“, која има 1.138 пратилаца, постављен видео 
материјал на you tube каналу Crveni krst Novi Sad,  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. 

 
Изложба Црвени крст Новог Сада кроз три века хуманости 

 
У петак, 13. маја 2022. године, у холу 
Историјског архива града Новог Сада, 
Филипа Вишњића 2а, отворена је изложба 
под називом „Црвени крст Новог Сада 
кроз три века хуманости“, чији су аутори 
др Драган Лазић, Мирослав Попадић, 
проф др Владимир Баровић и Будимир М. 
Попадић. Изложбу је отворио Дејан 
Укропина, председник Црвеног крста 
Војводине а гостима су се обратили и 
пуковник др Братољуб Бркљача и Петар 
Ђурђев, директор Историјског архива 
града Новог Сада. 
Циљ изложбе је био да упознамо јавност са активностима хуманих, вредних и савесних 
Новосађанки и Новосађана, кроз једно ипо вековно постојање и непрекидног деловање 
Црвеног крста Новог Сада и обухватала је 28 паноа са информацијама и фотографијама. 
Изложба je била отворена од 13. маја до 6. јуна 2022. године, сваког радног дана у периоду од 
9.00 до 18.00 часова, а улаз је био слободан. Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада 
посетио је изложбу у петак, 13. маја 2022. године,  поводом свечаности доделе знакова 
признања Црвеног крста Србије. Поред градоначелника Вучевића, изложбу су погледали и: 
проф. др Зоран Милошевић, покрајински секретар за високообразовањ и научноистраживачку 
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делатност АП Војводине, Никола Бањац, генерални секретар Скупштине АП Војводине, 
Милан Новаковић, начелник Јужно бачког управног округа, као и представници војске Србије, 
школа, факултета, удружења, установа, институција и предузећа, са којима остварујемо 
програмске активности и садржаје, као и наши најмлађи волонтери. 
У суботу 14. маја 2022. године, након 
завршетка градског такмичења у пружању 
прве помоћи, које је одржано у Установи 
за децу и младе Дечије село „Др Милорад 
Павловић“ у Сремској Каменици, изложбу 
су посетили представници Црвеног крста 
Зрењанин и Црвеног крста Суботица. 
Екипе прве помоћи и стручне тимове, 
предвођене секретаром Црвеног крста 
Зрењанин, Александром Танасијевић и 
секретаром Црвеног крста Суботица, др 
Синишом Трајковићем стручно је провео 
кроз изложбу секретар Црвеног крста 
Новог Сада, др Драган Лазић. 
 
 
 
Зоран Насковић, бригадни генерал, 
командант Прве бригаде Копнене Војске 
Србије посетио је у среду, 18. маја 2022. 
године, изложбу „Црвени крст Новог Сада 
кроз три века хуманости“ у Историјском 
архиву града Новог Сада, Филипа 
Вишњића 2а. 
 
 
 
 
Средњошколци гимназије „Лаза Костић“ у пратњи професорице Мајде Глигорић, која је и члан 
Скупштине Црвеног крста Новог Сада, посетили су изложбу у четвртак 19. маја 2022. године. 
Средњошколци Медицинске школе „7. април“ у пратњи професорице Милке Тодић, која је 
дугогодишњи сарадник у области добровољног давалаштва крви, прве помоћи и здравственим 
програмима, посетили су изложбу у уторак 24. маја 2022. године. 
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У понедељак, 30. маја 2022. године, 
чланови Омладинске теренске јединице 
„Јован Јовановић Змај“ Црвеног крста 
Новог Сада, (две групе, око 50 волонтера) 
су посетили изложбу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У среду, 1. јуна 2022. године, секретаријат 
Црвеног крста Војводине на челу са 
секретаром Бошком Митрашиновићем, 
посетио је изложбену поставку.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Отворена изложба на Клиси 

 
У уторак, 2. августа 2022. године, поводом 
традиционалног Илинданског црквено 
народног Сабора - ГРОМ ФЕСТА, код 
храма Вазнесења Господњег на Клиси, у 
11.00 часова, отворена је изложба под 
називом „Црвени крст Новог Сада кроз 
три века хуманости“, чији су аутори др 
Драган Лазић, Мирослав Попадић, проф. 
др Владимир Баровић и Будимир М. 
Попадић.  
Изложбу је отворио пуковник др 
Братољуб Бркљача, председник Црвеног 
крста Новог Сада.  
Отварању изложбе присуствовали су 
заменик градоначелника Милан Ђурић, 
Његово Преосвештенство владика Дамаскин и друге бројне званице. Манифестација Гром 
фест је највећа културна манифестација овог типа у Новом Саду и први пут је одржана пре 21. 
годину. 
Циљ изложбе је био да упознамо јавност са активностима хуманих, вредних и савесних 
Новосађанки и Новосађана, кроз једноипо вековно постојање и непрекидног деловања 
Црвеног крста Новог Сада и обухвата 17 паноа са информацијама и фотографијама. 
Црвени крст Новог Сада се захваљује свештенику Бранку Ћурчину на могућности да 
презентује своје активности кроз изложбу. 
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Посета 65. Међународном београдском сајму књига 
 

На Београдском сајму, од 23. до 30. 
октобра 2022. године, након две године 
паузе због пандемије корона вируса, 
одржан је 65. Међународни сајам књига 
под слоганом „Повратак написаних”  
Посетиоцима штанда Црвеног крста 
Србије у Хали 4 Београдског сајма, у 
оквиру издавачке делатности националног 
друштва, представљена је и монографија 
„Црвени крст Новог Сада - 140 година у 
служби хуманости“ која је изашла из 
штампе 9. новембра 2020. године. 
Монографија је написана након готово три 
и по  године рада а настала је у издању 
Црвеног крста Новог Сада. На писању књиге били су ангажовани аутори проф. др Владимир 
Баровић, Будимир М. Попадић и др Драган Лазић. 
Баровић, В., Попадић, Б., Лазић, Д. (2020): Црвени крст Новог Сада 140 година у служби 
хуманости, Црвени крст Новог Сада, (Будисава : Кримел), Нови Сад 
У среду 26. октобра 2022. године, штанд  Црвеног крста Србије су посетили секретари Црвеног 
крста Зрењанин Александра Тамнасијевић и секретар Црвеног крста Новог Сада др Драган 
Лазић. 
У календару културних дешавања 
југоисточне Европе централно место већ 
деценијама припада Међународном 
београдском сајму књига. Ова регионално 
највећа манифестација посвећена књизи 
бави се промоцијом књижевног 
стваралаштва и образовања, културном 
разменом са иностранством и покретањем 
актуелних књижевних и друштвених 
питања. На маниефестацији учествује 
више од 400 директних излагача, као и 
исто толико суизлагача и фирми из Србије 
и иностранства. 
Посебну захвалност упућујемо Служби за 
информисање Црвеног крста Србије, 
односно Слађани Димић и Мирку Ружићу. 
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ЗАНИМЉИВИ ТЕКСТОВИ У ШТАМПИ 
 

ЈАНУАР 2022 
 

Црвени крст града у акцијама прикупио 3.457 јединица крви 
20.01.2022 • 11:53 11:56  
Извор: Dnevnik.rs 
 
НОВИ САД: У Новом Саду је 
прошле године прикупљено 9.776 
јединица крви, а од тога је, у сарадњи 
са Заводом за трансфузију крви 
Војводине, Црвени крст Новог Сада 
прикупио 3.457 јединица, 
организујући 143 редовне и 10 
ванредних акција добровољног 
давања крви. 
На акције се одазвало више од 2.000 
давалаца, а како је за “Дневник” 
рекао секретар Црвеног крста Новог 
Сада др Драган Лазић, генерације и 
генерације су уткале себе у ту 
хуману мисију Црвеног крста, да би 
подигле свест о значају 
непроцењивог лека, који не може да се произведе. 
- Тај мали сегмент који је неопходан приликом било ког оперативног захвата је крв, зато је 
давање крви толико важно – казао је Лазић, истакавши да је добровољно давалаштво крви 
делатност која се не може тренутно унапредити, а основа свих активности том сегменту је, по 
његовом мишљењу, колико у току године буде првих давања. - Ко да крв пет пута, даће и 
шести, али треба много уложити воље, труда и жеље да анимирате неког да први пут да ту 
непроцењиву течност која живот значи. А таквих је лане у Новом Саду било 970. Покушавали 
смо све време да анимирамо грађане путем трансфузиомобила, а све у координацији са 
струком, односно Заводом за трансфузију крви Војводине. Како каже, постоји мрежа 
сарадника који су у предузећима, институцијама и организацијама, те се тако организују 
добровољне акције. У години се редовно настоји да, осим обучавања, буду предочене и 
одређене новине. Обележавају се обавезно и два веома важна датума унутар те хуманитарне 
организације. То су 11. мај, Национални дан добровољног давања крви, и 14. јун, Светски дан 
добровољног давања крви. 
 
Будући доктори пример 
Секртетар Црвеног крста Новог Сада др Драган Лазић каже да је специфичност то што се први 
пут организују акције давања крви на Медицинском факултету. С обзиром на то да се он 
налази у непосредној близини Завода за трансфузију крви Војводине, то ранија није била 
пракса. 
- Замолили смо, конкретно, запослене у Заводу да се акције добровољног давања крви 
организују баш на том факултету, како бисмо послали поруку колико је давалаштво значајно, 
када и један будући лекар даје крв – истиче наш саговорник, казавши да је веома битно слати 
поруке и разбијати табуе, нарочито када је у питању спасавање живота. 
- Људи често постављају питање да ли су Новосађани хумани, а ми из Црвеног крста Новог 
Сада волимо да одговоримо за даваоце да су то најхуманији међу хуманима и дајући део себе 
практично спасавају нечији живот – поносно ће др Лазић. - Имамо сјајну сарадњу, пре свега, 
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са Универзитетом у Новом Саду, а оно што је било тешко током пандемије коронавируса је 
што су факултети имали онлајн наставу – искрен је наш саговорник. 
 
 – Сарађујемо са готово свим факултетима, око 50.000 
студената и 5.000 запослених. Прошле године због 
препорука и мера заштите, био је осетно смањен број 
акција јер су људи били болесни, а има тачно и период 
који треба да протекне од болести. Кренуло се и са 
донирањем крвне плазме након прележане инфекције, 
много је ту било непознаница, али смо се ми трудили 
да привучемо људе како би сваког пацијента чекала 
крв, а не обрнуто. Он је истакао и чињеницу да су у 
тој хуманој организацији јако поносни на новосадске 
средње школе, са којима су, такође, остварили 
сарадњу. 
- Имамо сараднике који анимирају матуранте да буду 
племенити и дају крв, то су ти први даваоци – искрен 
је секретар Лазић, рекавши да је Црвени крст систем 
који треба да функционише пре и после нас, а на 
садашњим генерацијама је да наставе са традицијом и 
покушају да је унапреде. (И. Бакмаз-текст; Црвени 
крст Новог Сада-фотографија, 20. јануар 2022. 
године, Дневник) 
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ФЕБРУАР 2022 
 

Волонтери граду поклонили 3.440 сати свог времена 
08.02.2022 • 09:48 09:54  
Извор: Dnevnik.rs 
 
Црвени крст Србије, који има више 
од 60.000 волонтера широм земље, у 
недељу, 6. фебруара, обележио је 146 
година постојања и рада, а претходну 
годину рада Црвеног крста Новог 
Сада обележила је подршка 
здравственом систему у спровођењу 
масовне имунизације. Како је за 
“Дневник” рекао секретар те 
хуманитарне градске организације 
др Драган Лазић, није се заостајало 
ни у осталим акцијама које су 
законска и програмска обавеза 
Црвеног крста.  
Тако је пре годину дана почео процес вакцинације у Хали 1 Новосадског сајма, а технички и 
логистички услови за пријем грађана су се стекли захваљујући припадницима Прве бригаде 
Копнене војске и волонтерима Црвеног крста Новог Сада. Волонтери су затим сваког дана 
дежурали на улазу и били задужени за мерење температуре, превентивне мере заштите и 
помоћ око евидентирања пацијената. 
- Од среде 20. јануара до суботе 6. марта је 56 младих волонтера Црвеног крста Новог Сада, уз 
координацију и ангажовање запослениих у нашој организацији, поклонило граду 3.440 сати 
рада – каже др Лазић. - Од понедељка 8. марта до 12. априла дежурство су преузели ученици 
Медицинске школе „7. април“, а наши волонтери су се вратили и помагали здравствени систем 
до 30. септембра, а ако сагледамо укупну слику, у 2021. години, волонтери су били на терену 
укупно 78.905 часова. Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца објавила је у оквиру свог документа „Вести“ информацију „Yоунг волунтеерс степ 
уп ин Еуропе“, у којој се описују активности и наше волонтерке Срне Спасојевић у тој сфери. 
 
Међународна сарадња 
Како је објаснио секретар Лазић, на 
основу апела за помоћ за санацију од 
последица земљотреса у општини 
Костајница, 3.000.000 динара је 
обезбеђено на основу Закључка 
градоначелника Милоша Вучевића, а 
Црвеном крсту Новог Сада је 
поверена реализација те 
високохуманитарне активности. У 
марту су представници те 
хуманитарне организације уплатили 
новац Црвеном крсту Републике 
Српске, који је у сарадњи са 
општином Костајница реализовао 
донацију и помогао 35 домаћинстава. Црвени крст Новог Сада је поводом Хануке посетио 
Амбасадор Израела Јахел Вилан, који је дао значајну донацију за мориснике Народне кухиње. 
Тој активности се прикључила и компанија “Књаз Милош”. Осим тога, Град Нови Сад је, у 
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сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада уплатио донацију од 3.000.000 динара, на име обнове 
Саборног храма Српске православне цркве у Загребу, због оштећења услед разорног 
земљотреса. Новина у раду племените градске организације је то да је Црвени крст пред сам 
крај године потписао учешће на европском пројекту, заједно са  Министарством здравља 
Републике Србије и Министарством за рад социјална и борачка питања. 
- Практично је наш задатак да приђемо социјално угроженим групама које се налазе у 
специфичним условима и у оквиру пројекта пружимо им помоћ приликом запошљавања – 
казао је секретар, додавши да то значи да треба да им се створе могућности да дођу до 
стабилног радног места. - Пројекат ће трајати две и по године и финанира га Европска 
комисија. Поноси се и чињеницом да је Црвени крст Новог Сада, у сарадњи са Заводом за 
трансфузију крви Војводине прикупио 3.457 јединица крви, организујући 143 редовне и 10 
ванредних акција добровољног давања крви. Путем акција одазвало се више од 2.000 давалаца. 
- Народна кухиња није прекидала да ради ни за време ванредног стања, те је лане подељено 
158.400 топлих оброка, док је сваког радног дана 600 корисника добијало топли оброк, од тога 
њих 30 на кућне адресе – објаснио је Драган Лазић. - Подељено је и 9.600 прехрамбених пакета 
за социјално угрожене кориснике у приградским насељима, преко основних организација 
Црвеног крста, по 800 месечно, укупне тежине 144.000 килограма. Пакет садржи основне 
прехрамбене артикле, попут 10 килограма брашна, литар уља, пасуљ, тестенина, пиринач и 
килограм месног нареска. То су следовања за два месеца. У оквиру традиционалне активности 
“Директно ублажавање сиромаштва”, крајем године је подељено 1.200 прехрамбених и исто 
толико хигијенских пакета, као и 600 просторних метара меког огревног дрвета. Ту 
интервентну помоћ добило је 2.500 социјално угрожених породица. Истакао бих и капацитете 
Црвеног крста, а то је друштвена одговорност компаније “Marera propertis”, која нам је 
уступила свој магацински простор од 1.660 квадратних метара за складиштење и дистрибуцију 
хуманитарне помоћи. 
Напомиње да се простор налази у оквиру Индустријског парка “Победа” у Петроварадину, на 
свега три километра од центра Новог Сада и, што је најважније, доступан је корисницима. 
Прошле године је одатле укупно дистрибуирано 1.288.328 килограма хуманитарне помоћи. 
- Наши корисници, пре свега, имају много боље услове да добију своје следовање, а задрже 
своје достојанство – истиче наш саговорник. - У оквиру акције „Један пакетић много љубави”, 
а у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, “Кредит 
Агрикол банком” Србије, Центром страних језика „Буена Вида”, ОШ „Марија Трандафил“ из 
Ветерника, Центром за основну полицијску обуку Сремска Каменица, Компанијом “Лидл” 
Србија, Ватерполо клубом “Војводина” и уз помоћ донација грађана смо поделили 1.370 
новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица. Испраћен је и камион са 
донацијом за Рашко-Призренску епархију на Косову и Метохији. 
Повежи се с природом 
На наградном конкурсу “Greening the Road Contest”, који је расписала Канцеларија 
националних друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца Медитерана са седиштем у 
Барселони (26 националних друштава Црвеног крста из региона), међу три најбоља пројекта 
изабран је и онај који су сачинили млади волонтери Црвеног крста Новог Сада. Под називом 
“REconnect with Earth” (Повежи се са природом), крајем децембра су у ОШ „Светозар 
Марковић Тоза“ млади волонтери Црвеног крста Новог Сада кренули са испоруком сетова 
канти за рециклажу. Обезбеђено је 68 сетова канти за рециклажу за 35 новосадских основних 
школа. Идеја је да се најмлађим узрастима подигне свест о важности теме и колико је битно 
да знају како правилно да одлажу отпад. Веома битна активност је занављање базе волонтера, 
а прошле године је хуманост повећана тако што се организацији прикључило 84 младих 
волонтера, сведочи др Лазић. Генерално, како каже, у свим акцијама Црвеног крста Новог Сада 
је, осим запослених, учествовало 224 младих и око 123 старијих волонтера.  
- Да би дошли до наше волонтерске базе, спроводимо програме по новосадским основним и 
средњим школама, попут промоције хуманих вредности, борба против трговине људима, 
програме посвећене здравствено–превентивном раду, као и оне који су посвећени смањењу 
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ризика од катастрофа – истиче он. – У будућности, од те деце се, практично, јављају они који 
постају волонтери, а ми се трудимо да их наградимо током године кроз летње кампове и школе. 
Сви они су се уз ангажовање и обучавали, па је Црвени крст спровео 12 обука за волонтере, 
три кампа за младе, а едуковани волонтери су реализовали 303 вршњачке едукације у 
основним и средњим школама и на Универзитету у Новом Саду. 
Зато је организација која зрачи хуманошћу прошле године награђена Новембарском повељом 
Новог Сада. (И. Бакмаз-текст; Црвени крст Новог Сада-фотографија, 08. фебруар 2022. 
године, Дневник) 
 
За Црвени крст - 30 килограма кобасица од Удружења туријске Кобасицијаде 
20.02.2022 • 17:16 17:22  
Извор: Dnevnik.rs 
 
„Туријска кобасицијада” добро је 
познати бренд, што се показало у 
петак на промоцији у Новом Саду, на 
Тргу републике. И овог пута 
Новосађани су стајали у реду да купе 
овај специјалитет. Представници 
Удружења “Кобасицијада - Турија” 
отишли су хуманитарни корак даље 
и одлучили да 30 килограма свежих 
кобасица донирају организацији 
Црвеног крста Новог Сада. Тим 
поводом из Црвеног крста кажу да ће 
оне бити искоришћене за 
оплемењивање оброка у оквиру 
програма Народне кухиње, која има 
600 корисника. У име свих њих, 
представници Црвеног крста Града захвалили су се Удружењу на донацији, сарадњи и 
показаној друштвеној одговорности. 
- Још прошле године, да би поделили дугачку кобасицу коју смо тада направили на 
манифестацији, сетили смо се и контактирали Црвени крст Новог Сада и Црвени крст 
Војводине - каже за “Дневник” Жељко Попић из организационог одбора Удружења 
„Кобасицијада - Турија”. - Ове године уопште није било дилеме, те смо одмах позвали 
новосадску организацију Црвеног крста. Њихов задатак је помагање социјално угроженим 
породицама и појединцима, те су најбоља адреса за донацију, а они ће даље поделити храну 
коме је најпотребнија. 
А што се тиче утисака о промоцији туријских кобасица у нашем граду, Жељко одушевљено 
каже да су презадовољни. Новосађани знају шта је права кобасица. Искористио је још једном 
прилику и позвао све да посете Турију од 25. до 27. фебруара, када ће бити одржана 38. 
“Кобасицијада”.   (И. Бакмаз-текст; Црвени крст Новог Сада-фотографија, 20. фебруар 
2022. године, Дневник) 
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Од Црвеног крста најугроженијима семе сунцокрета, соје и кукуруза 
25.03.2022 • 10:44 10:45  
Извор: Dnevnik.rs 
 
Помоћ социјално угроженим 
пољопривредним домаћинствима 
Јужнобачког округа, у виду донације 
семенског материјала подељена је 
јуче у магацину Црвеног крста Новог 
Сада у Петроварадину. Донацију од 
110 сетвених јединица сунцокрета 
(440 килограма), 609 сетвених 
јединица кукуруза (4.013 килограма) 
и 3.300 килограма соје добиће 
породице из 11 општина, односно 14 
месних заједница. Секретар Црвеног 
крста Новог Сада др Драган Лазић 
казао је да се хуманитарна акција 
реализује шесту годину за редом, захваљујући, пре свега, друштвеној одговорности Института 
за ратарство и повртарство, али и снажној подршци Јужнобачког управног округа. 
- Семенски материјал који делимо намењен је произвођачима који имају мале поседе, до два 
хектара, у приградским насељима – каже др Лазић, додавши да је вредност донације око 
четири милиона динара. 
Председница Управног одбора Института за ратарство и повртарство проф. др Драгана 
Латковић са поносом истиче да је Институт од националног значаја за нашу земљу, који 
годинама учествује у хуманитарним акцијама тог типа. 
- Подела семенског материјала најугроженијим пољопривредним произвођачима пред 
пролећну сетву је начин да осигурају себи стабилност, јер је производња хране у овим тешким 
временима најважнија – рекла је др Латковић, напоменувши да је Институт темељ науке 
Србије. - Семе је производ Института и заиста је велико задовољство да оно допре до ратара, 
с обзиром на то да због њих и постоји. Увек ћемо стајати уз своју земљу и народ, а порука са 
овог места је да она земља која има свој Институт и своје семе никада неће бити гладна. 
Председник Месне заједнице Руменка Момир Мишковић казао је да је пракса пружити помоћ 
малим газдинствима, а да ће донацију добити двадесетак породица у том приградском месту. 
- Ово није први пут да смо добили помоћ, али као нови председник Савета Месне заједнице 
Каћ лично први пут присуствујем овој хуманитарној акцији и драго ми је због тога – рекао је 
председник те месне заједнице Остоја Дринић, додавши да се у сарадњи са Удружењем 
пољопривредника предаје семенска роба, коју они даље деле својим најугроженијим 
мештанима. По његовим речима, у Каћу ће десетак породица обрадовати своје њиве 
кукурузом, сојом и сунцокретом. ”.   (И. Бакмаз-текст; Ф.Бакић-фотографија, 25. март 
2022. године, Дневник) 
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ПОЛУМАРАТОН У НЕДЕЉУ У НОВОМ САДУ: На стази више од 1.000 тркача  
24.03.2022 • 14:12 
Извор: Новости 
 
ВИШЕ од 1.000 тркача из наше 
земље и иностранства учествоваће 
на 29. Новосадском полумаратону у 
недељу 27. марта, најавили су данас 
организатори и домаћини те 
манифестације. Старт је на Тргу 
слободе у 11 часова а поред главне 
трке од 21 километра, учесници ће 
имати прилику да трче и краће стазе 
од 10 и пет километара, док је за оне 
млађе, основце и средњошколце, као 
и за бебе, такође организован 
спортски програм, речено је на 
конференцији за новинаре. 
Председница Скупштине Града Новог Сада и председница Организационог одбора 
Новосадског полумаратона Јелена Маринковић Радомировић изразила је очекивање да ће 
проћи у најбољем реду и додала да је Органозациони одбор учинио све како би се тркачи у 
недељу осећали пријатно и били фокусирани на трку. 
- Наш град има дугу традицију одржавања полумартона и оно што је битно јесте да ова трка 
није само трка у којој учествују професионалци него и велики број рекреативаца, као и деце 
основног и средњошколског узраста. Поред такмичарског дела, за град је веома важно што 
кроз одржавање полумаратона промовишемо рекреативни спорт и здрав однос према животу 
- поручила је Јелена Маринковић Радомировић. Она је позвала Новосађане да учествују у некој 
од трка, апелујући на возаче да имају стрпљења и преусмере се на алтернативне саобраћајнице 
док траје трка. 
Димитрије Долга из Новосадског полумаратона истакао је да се пријавило више од хиљаду 
учесника, од којих око 500 за полумаратонску трку. Он је додао да учествује и неколико 
десетина странаца, углавном из земаља окружења, односно Хрватске, БиХ, Словеније, 
Румуније и Северне Македоније. Долга је објаснио да ће се трке основаца и средњошколаца 
одржати искључиво у пешачкој зони. 
Према речима секретара Црвеног крста Новог Сада Драгана Лазића, 50 волонтера те 
организације помаже и биће распоређено током недељне трке. Он је рекао да Црвени крст 
учествује у органозовању маратона и полумаратона од прве трке па све до данас. 
Траса полумаратонске трке иде од Трга слободе Змај Јовином и Дунавском улицом, Кејом 
жртава рације, Булеваром цара Лазара, Улицом др Симе Милошевића, Јиречековом, 
Фрушкогорском, Булеваром деспота Стефана и Београдским кејом. (З.Грумић-текст; 
скупстина.новисад.рс -фотографија, 24. март 2022. године, Новости) 
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Црвени крст Новог Сада обележио Национални дан добровољних давалаца крви 
ПЛАКЕТЕ ХУМАНИТАРЦИМА 
12.05.2022  
Извор: Дневник 
 
У Недељи Црвеног крста, одржана је изборна седница Скупштине Црвеног крста Новог Сада, 
када су, осим избора носилаца функција у тој градској хуманитарној организацији, присутни 
обележили и 11. мај- Национални дан добровољних давалаца крви. Том приликоом је в.д, 
директора Завода за трансфузију крви Војводине др Невенка Бујандрић уручила плакете 
Црвеног крста Новог Сада добровољним даваоцима крви Катици Вуксановић и Александру 
Милчићу, који су више од 100 пута дали крв. Такође, плакете су уручене и дамама које су 
племениту течност дале више од 50 пута и то су Љубица Јовандић, Снежана Стоиљковић и 
Савка Вукмировић. 
- Први пут када сам дала крв 1982. године, када сам радила у Народној банци, а тамо је то тада 
била изузетно актуелно- прича за Дневник Катица Вуксановић, која је своју Б позитивну крвну 
групу даривала пуних 40 година. – Први пут сам отишла и нисам имала довољно добар 
притисак за давање пуне дозе, те сам разочарана, уместо 250 милилитара тада успела да 
донирам само 200. Плашила сам се да нећу моћи да будем стални донор, али временом је и то 
дошло на своје, те сам годинама на свака четири месеца давала по 450 милилитар. Сада имам 
више од 65 година и Закон ми не дозвољава да наставим да дајем ту течност која живот значи, 
иначе бих и даље три пута годишње то радо чинила.  По њеном мишљењу, данашње генерације 
су мање заинтересоване за тај племенити гест и страшно јој је када чује да пацијент са 
операције мора сам да тражи крв, а исправно је да крв чека њега. 
- Хуманост на првом месту, затим заједништво и солидарност, дружење и давање од себе, 
нешто је неописиво- поносно ће наша саговорница, додавши да је то нови моменат у животу, 
који је њу лично надахнуо да анимира околину и младе, те им пренесе осећај да живот нема 
цену, те и да је некоме даровати крв једна од најлепших ствари које човек може да уради како 
за себе, тако и за друге.   (И. Бакмаз-текст, 12. мај 2022. године, Дневник) 
 
Уручена признања Црвеног крста Србије 
13.05.2022 • 13:40 13:42  
Извор: Dnevnik.rs 
 
НОВИ САД: Градоначелник Новог 
Сада Милош Вучевић, заједно је са 
представницима Црвеног крста 
Србијe, Војводине и Новог Сада 
присуствовао свечаној церемонији 
доделе медаља и Златних знакова 
Црвеног крста Србије. 
Између осталих, том приликом, 
Златни знак Црвеног крста Србије 
додељен је и градоначелнику 
Вучевићу за значајне резултате у 
остваривању задатака и циљева 
Црвеног крста. Медаља Црвеног крста Србије припала је дугогодишњем даваоцу крви Јови 
Максимовићу, док су поред градоначелника, Златни знак добили и Магдалена Селеши, Милан 
Спасојевић, Кира Панчулидзев, Ватрогасни савез Града Новог Сада и Установа за децу и младе 
Дечије село „Др Милорад Павловић“ из Сремске Каменице. 
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Честитам свим лауреатима на добијеним признањима и домаћинима на организацији овог 
догађаја, којим, између осталог, обележавамо 141 годину постојања Црвеног крста Новог 
Сада. Част ми је што сам овогодишњи добитник Златног знака Црвеног крста Србије, јер то 
није само награда за појединца, већ га посматрам као признање за све Новосађане и цео град. 
То је и потврда да је Нови Сад добар партнер са градском организацијом Црвеног крста. Пуно 
ми је срце што сам део ове приче која траје више од 14 деценија, где царују хуманост, 
солидарност, једнакост и све оно што су основни принципи племенитог рада Црвеног крста. 
Кроз бурну историју траје та сага, кроз рад у највећим изазовима, а увек на висини задатка. У 
претходне две године када се читаво човечанство сусрело са глобалним проблемом, кад смо 
се борили против невидљивог непријатеља, кад је услед пандемије блокиран живот на читавој 
планети, баш у таквим околностима запослени и волонтери Црвеног крста, својим знањем и 
искуством, су помагали државним институцијама. Задивљен сам пожртвовањем и 
постигнућима добитника плакета и њиховим несебичним, хуманим делима. Сматрам да 
заслужују више пажње, јер брига за другог човека треба бити на пиједесталу вредности, рекао 
је Вучевић. 
Догађају су присуствовали и 
председник Црвеног крста Новог 
Сада пуковник Братољуб Бркљача и 
секретар Црвеног крста Новог Сада 
др Драган Лазић, а присутнима се 
обратио председник Црвеног крста 
Војводине Дејан Укропина. 
Добити највиша признања Црвеног 
крста Србије је велика част и 
честитам свим лауреатима. Црвени 
крст Војводине је организација која 
координира рад 45 општинских 
организација, а у 2021. години били 
смо веома активни, и то у току 
пандемије. Тада су наши волонтери пружили асистенцију за око 750.000 наших грађана на 
вакциналним пунктовима, а у току године је поклоњено чак 411.000 волонтерских сати. 
Велика заслуга за то је активнсот Црвеног крста Новог Сада, једне од најактивнијих 
организација, истакао је Укропина. 
Током свечаности, присутнима је приказан и кратак филм о раду организације Црвеног крста 
из Новог Сада, а након свечане доделе признања, у приземљу Историјског архива, уприличено 
је отварање изложбе под називом „Црвени крст Новог Сада кроз три века хуманости“.  
(И. Бакмаз-текст, новисад.рс -фотографија,13. мај 2022. године, Дневник)  
 
Одржана свечана доделa признања Црвеног крста Србије 
3.05.2022  
Извор: novisad.rs 
 
Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, заједно је са представницима Црвеног крста 
Србијe, Војводине и Новог Сада присуствовао свечаној церемонији доделе медаља и Златних 
знакова Црвеног крста Србије. Између осталих, том приликом, Златни знак Црвеног крста 
Србије додељен је и градоначелнику Вучевићу за значајне резултате у остваривању задатака 
и циљева Црвеног крста. Медаља Црвеног крста Србије припала је дугогодишњем даваоцу 
крви Јови Максимовићу, док су поред градоначелника, Златни знак добили и Магдалена 
Селеши, Милан Спасојевић, Кира Панчулидзев, Ватрогасни савез Града Новог Сада и 
Установа за децу и младе Дечије село „Др Милорад Павловић“ из Сремске Каменице. 
- Честитам свим лауреатима на добијеним признањима и домаћинима на организацији овог 
догађаја, којим, између осталог, обележавамо 141 годину постојања Црвеног крста Новог 
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Сада. Част ми је што сам 
овогодишњи добитник Златног знака 
Црвеног крста Србије, јер то није 
само награда за појединца, већ га 
посматрам као признање за све 
Новосађане и цео град. То је и 
потврда да је Нови Сад добар 
партнер са градском организацијом 
Црвеног крста. Пуно ми је срце што 
сам део ове приче која траје више од 
14 деценија, где царују хуманост, 
солидарност, једнакост и све оно што 
су основни принципи племенитог 
рада Црвеног крста. Кроз бурну 
историју траје та сага, кроз рад у 
највећим изазовима, а увек на висини задатка. У претходне две године када се читаво 
човечанство сусрело са глобалним проблемом, кад смо се борили против невидљивог 
непријатеља, кад је услед пандемије блокиран живот на читавој планети, баш у таквим 
околностима запослени и волонтери Црвеног крста, својим знањем и искуством, су помагали 
државним институцијама. Задивљен сам пожртвовањем и постигнућима добитника плакета и 
њиховим несебичним, хуманим делима. Сматрам да заслужују више пажње, јер брига за 
другог човека треба бити на пиједесталу вредности - рекао је градоначелник Милош Вучевић. 
Догађају су присуствовали и председник Црвеног крста Новог Сада пуковник Братољуб 
Бркљача и секретар Црвеног крста Новог Сада др Драган Лазић, а присутнима се обратио 
председник Црвеног крста Војводине Дејан Укропина. 
- Добити највиша признања Црвеног крста Србије је велика част и честитам свим лауреатима. 
Црвени крст Војводине је организација која координира рад 45 општинских организација, а у 
2021. години били смо веома активни, и то у току пандемије. Тада су наши волонтери пружили 
асистенцију за око 750 000 наших грађана на вакциналним пунктовима, а у току године је 
поклоњено чак 411 000 волонтерских сати. Велика заслуга за то је активнсот Црвеног крста 
Новог Сада, једне од најактивнијих организација  - истакао је Дејан Укропина. 
Током свечаности, присутнима је приказан и кратак филм о раду организације Црвеног крста 
из Новог Сада, а након свечане доделе признања, у приземљу Историјског архива, уприличено 
је отварање изложбе под називом „Црвени крст Новог Сада кроз три века хуманости. 
(новисад.рс -текст, новисад.рс -фотографија,13. мај 2022. године)  
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У Новом Саду обележен Светски дан добровољних давалаца крви 
14.06.2022 • 14:13 14:15  
Извор: Dnevnik.rs 
 
Поводом Светског дана 
добровољних давалаца крви, у 
Градској кући, уприличена је 
традиционална свечаност на којој је 
Црвени крст Србије даваоцима 
доделио признања за остварени 
јубиларни број давања крви у 2021. 
години. 
Присутне на пријему поздравио је 
заменик градоначелника Новог Сада 
Милан Ђурић и том приликом 
истакао да су догађаји као што је тај 
значајни јер скрећу пажњу јавности 
на важност добровољног давалаштва крви. 
- Морамо бити свесни да су ситуације у којима су људски животи угрожени, свакодневне и да 
смо ми ти који можемо да им помогнемо. Град Нови Сад препознаје значај свих појединаца, 
организација и институција  које су уједињене на овом важном задатку и наставиће да их прати 
и подржава у свим сегментима деловања, како бисмо заједнички допринели да се што више 
суграђана подстакне на хуманост. Честитам овогодишњим добитницима признања који 
алтруистичким чином добровољног давања крви представљају пример понашања који чини 
основу бољег друштва - изјавио је Милан Ђурић и захвалио се Црвеном крсту Србије, Црвеном 
крсту Новог Сада и Заводу за трансфузију крви Војводине захваљујући којима Нови Сад има 
има добро развијено и организовано добровољно давалаштво крви. 
Према подацима Института за трансфузију крви Србије, 2021. године прикупљено је укупно 
190 176 јединица крви, на територији Републике Србије, 50 613 на територији Војводине, а на 
територији Града Новог Сада 11.164 јединица што чини 5,87 посто, у односу на број 
прикупљених јединица крви на територији Републике Србије и 22,06 посто, у односу на број 
прикупљених јединица крви на територији АП Војводине. Такође, 970 појединаца је први пут 
дало крв и прикључило се хуманој породици добровољних давалаца крви. 
Председник Црвеног крста Новог 
Сада пуковник др Братољуб Бркљача 
рекао је да не постоје речи које могу 
описати доброту и хуманост 
давалаца крви. 
- Када поставимо питање који је то 
најлепши дар који смо икада добили 
или дали, сигуран сам да ћемо се 
сложити да је то дар од срца, а крв 
смо дали и од срца и из срца. И у 
свакој капљици крви је и капљица 
душе, јер ко је хуман и добар ако не 
давалац крви. Ми вредимо тачно 
онолико колико смо некоме 
потребни, а свака од 190 176 јединица крви која је прошле године дата у нашој земљи спашава 
нечији живот- изјавио је др Братољуб Бркљача. В.д. директора Завода за трансфузију крви 
Војводине примаријус др Невенка Бујандрић се даваоцима захвалила, у име пацијената и 
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објаснила да се запослени у Заводу труде да од сваке јединице прикупљене крви, на што бољи 
начин, одвоје компоненте и обезбеде их пацијентима било да се ради о онима који имају 
анемију, леукемију, оне чија је последица дијализа, или приликом крварења током порођаја и 
у другим ситуацијама када је крв неопходна. 
За остварених 100 давања, у прошлој години признање је примило двоје давалаца крви, за 75 
пута дату крв 16 давалаца, а за 50 давања 54 давалаца. Плакету „Широко срце“ за 2021. годину 
добило је девет колектива. 
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 синхроним манифестацијама прослави и нагласи значај милиона 
давалаца крви који добровољно, анонимно и ненаграђено дају крв спасавајући хиљаде живота 
сваки дан. (novisad.rs-фотографија, 14.јун 2022.године) 
 
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДАВАЛАЦА КРВИ: Давање крви је чин солидарности. 
14.06.2022   
Извор: Mondo.rs 
 
Допринос који је медицини, а и 
самом човечанству, учињен када је 
Карл Ландштајнер открио крвне 
групе, је немерљив. За своје откриће 
је 1930. године добио Нобелову 
награду а на датум његовог рођења 
обележава се Светски дан 
добровољних давалаца крви. 
На овај дан посебна пажња усмерена 
је на подизање јавне свести за 
потребом и важношћу сигурне и 
благовремене снабдевености крвљу, 
те је Црвени крст Новог Сада, а као саставни део Црвеног крста Војводине и Црвеног крста 
Србије, обележио овај дан доделом признања појединцима који су јубиларан број пута дали 
крв као и колективима који су заслужили признање “Широко срце”. 
За остварених 100 давања у претходној години, плакету су добила 2 даваоца, за 75 давања 16, 
а за 50 давања 54 даваоца. Плакету “Широко срце” за 2021. годину добило је 9 колектива. Овим 
поводом, уз дивљење и честитке добровољним даваоцима крви, који представљају пример који 
се треба пратити, обратили су се заменик градоначелника Новог Сада Милан Ђурић, 
председник Црвеног крста Новог Сада др Братољуб Бркљач, в.д. директора Завода за 
транфузију крви Војводине прим. др Невенка Бујандрић и секретар Црвеног крста Драган 
Лазић. 
Свечаност су употпунили и ученици Музичке школе “Исидор Бајић” а на Тргу слободе, 
истовремено је постављен штанд Црвеног крста Новог Сада уз мото овогодишњег Светског 
дана добровољних давалаца крви који гласи - “Давање крви је чин солидарности. Придружи 
се и ти у спасавању живота”. (мондо.рс-текст; мондо.рс-фотографија, 14.јун 2022.године) 
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Свечана академија, 30 година Црвеног крста Републике Српске 
23.06.2022  
Извор: РТРС 
 
Делегација Црвеног крста Србије 
присуствовала је Свечаној академији 
поводом обележавања 30. година од 
оснивања Црвеног крста Републике 
Српске, која је одржана у четвртак 
23. јуна 2022. године, у Културном 
центру на Палама, у 19.00 часова. 
Том приликом др Драган Лазић је 
поздравио свечани скуп у име 
Црвеног крста Србије, као изасланик 
проф. др Драгана Радовановића, 
председника Црвеног крста Србије и 
примио признање од Бране Дурсуна 
председника Црвеног крста 
Републике Српске и госпође 
Сњежане Ковач, генералног 
секретара. 
Признање Црвеном крст Србије је уручено за несебично залагање, труд и рад који су Црвеном 
крсту Републике Српске представљали ослонац и подршку у најтежем периоду.  
„Представник Црвеног крста из Србије др Драган Лазић истакао је да је ова организација уз 
Црвени крст Српске била са њима од оснивања и биће и у будућности, јер су то братски 
партнерски односи. 
- Наша сарадња у будућности ће бити конкретна и директна, заснована на принципима 
Црвеног крста и идеји која у свету постоји преко век и по, а у Србији 146 година. То је идеја 
за човека, брига о човеку, те ублажити људску патњу - рекао је Лазић и честитао 30 година 
постојања и рада Црвеног крста Републике Српске.“ (РТРС, 23. јун 2022. године, извор Срна). 
На свечаној академији приказан је и документарни филм „Стазама хуманости". 
У делегацији Црвеног крста Србије била је и Јелена Анђелић стручни сарадник Црвеног крста 
Србије.  
Током академије уручена су признања истакнутим званицама и партнерима, између осталог 
Председници Републике Српске Жељки Цвијановић, министру здравља и социјалне заштите 
Алену Шеранићу и министарки трговине и туризма Сузани Гашић, те изасланику српског 
члана Председништва БиХ Бошку Томићу и представницима међународних и републичких 
институција и организација.  
Признања су уручена и Радету Дубајићу, Срети Јанковићу и Браниславу Љиљку, 
пензионерима Југословенског Црвеног крста, односно Црвеног крста Србије, а свечаности су 
присуствовале и колегинице Драгица Кљајић и Слађана Димић.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2022.годину 

155 
 

ЈУЛ 2022 
 

Летовање за децу из социјално угрожених породица уз помоћ града и Црвеног крста 
06.07.2022 • 10:03 10:06  
Извор: Dnevnik.rs 
 
Група од 75 деце основношколског 
узраста, из социјално угрожених 
породица, у пратњи четири 
васпитача, јуче се у касним 
поподневним сатима упутила у 
одмаралиште Црвеног крста Србије 
„Криста Ђорђевић“ у Баошићима у 
Црној Гори, где ће боравити до 15. 
јула и дружити се са вршњацима из 
градова и општина широм Србије. 
Према речима чланице Градског 
већа за социјалну заштиту и бригу о 
деци и породици Бранке Бежанов из 
буџета Града у те сврхе издвојено 
2.700.000 динара. 
- Црвени крст Новог Сада, 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“, након две године паузе због пандемије коронавируса, успео је да 
омогући бесплатно летовање за децу из породица која су социјално угрожена - појаснила је 
Бранка Бежанов и додала да је посебно значајно што ће многи од њих имати прилику да први 
пут бораве на мору, али и да похађају различите радионице. Како је појаснио секретар Црвеног 
Крста Новог Сада Драган Лазић реч о деци чији су родитељи корисници Народне кухиње 
Црвеног крста Новог Сада, као и деца која су упућена на одмор у сарадњи са Центром за 
социјални рад Града Новог Сада. 
- Осим уживања у чарима мора, за малишане смо припремили и богат едукативниу програма, 
а радионице у оквиру “Летње школе подмлатка Црвеног крста Србије”, реализоваће млади 
волонтери - казао је Лазић. - Деца ће се кроз радионице, упознати са организацијом Црвеног 
крста и њеним основним принципима, затим ће имати прилику да стекну основна знања и 
вештине из прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и оболења, као и да сазнају 
више о хуманим вредностима, борби против трговине људима, да учествују у ликовној 
радионици. Вечерњи сати ће бити резервисани за забаву, те ћемо организовати маскенбал, 
представе, караоке, квизове, а посебно задовољство претходних година за децу представљале 
су музичке вечери на отвореном. 
Коста Ушицки био је врло узбуђен што ће први пут отпутовати на море, и нада се да ће плажа 
дуга и песковита, а море баш потаман за купање. 
- Радујем се што иде много деце мог узраста и надам се да ћемо се добро забаљати - казао је 
Коста. - Иако знам добро да пливам, чак сам и награђиван, планирам да ипах похађам школу 
пливања јер желим да будем још успешнији у том спорту. 
Програм је традиционалан и реализује се од 2006. године а у Дечијем одмаралишту Црвеног 
крста „Криста Ђорђевић“ је на десетодневном одмору боравило преко 850 деце из Новог Сада. 
(С.Ковач-текст; Ф.Бакић-фотографија,06.јул 2022.године). 
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АВГУСТ 2022 
 

Црквено-народни сабор поводом празника Светог пророка Илије  
02.08.2022   
Извор: РТВ.рs 
 
На црквено–народном сабору, 
организованом поводом 
обележавања празника Светог 
пророка Илије, у народу познатог 
као Громовник, осим литургије, 
многих свечаности и богатог 
културно–уметничког програма, 
отворена је и изложба “Црвени крст 
Новог Сада кроз три века 
хуманости”, на којој је представљен 
рад те установе. 
Празнику Светог Илије, највише се 
радују деца. 
Црвени крст и Црква имају исту 
мисију, а то је ширење слоге, љубави 
и хуманости, каже председник те 
установе Братољуб Бркљача. 
Изложба Три века хуманости представља трајање те установе кроз векове, у најтежим 
временима, каже Бркљача, додајући да је основна идеја мотивација младих. То потврђује и 
протојереј Боро Видовић, наглашавајући да је, осим свечане молитве и богослужења, 
припремљен и богат културно - уметнички програм, са основном идејом да се традиција сачува 
и пренесе најмлађима. Најважније је, каже, заједништво. Након вечерњег богослужења у 
Храму Вазнесења Господњег, биће одржана и свечана молитва, као и музички програм, који 
укључује и наступе младог гуслара Василија Голубовића, гајдаша Андреја Јанка, као и 
фолклорног ансамбла Вила. (Црвени крст Новог Сада- фотографија, 02.август 2022.године 
 
Црква Исуса Христа светаца донирала храну 
20.08.2022 • 14:34 14:37  
Извор: Dnevnik.rs 
 
Корисницима програма Народне 
кухиње, која ради у оквиру 
организације Црвеног крста Новог 
Сада, припадници Цркве Исуса 
Христа светаца последњих дана су 
донирали 3.240 “Карнекс” готових 
јела. У присуству волонтера Цркве 
задужених за хуманитарни рад у 
Србији и Црвеног крста Града, јуче је 
организована подела за 600 
корисника, на пунктовима за поделу 
куваних оброка у Футошкој 14 и у 
Клубу пензионера „Олга Петров” 
(Футошка 67). Како је за “Дневник” 
рекла стручна сарадница Црвеног крста Новог Сада Ивана Богојевић, донације ће се 
реализовати и наредног сваког петка, док се сва јела не поделе. 
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- Црвени крст Новог Сада се у име корисника програма Народне кухиње захваљује Цркви 
Исуса Христа светаца последњих дана на донацији, вишегодишњој сарадњи и показаној 
друштвеној одговорности – изјавила је Богојевић, додавши да је вредност донације 993.627 
динара. 
Представник Цркве Конрад Спенсер казао је да је најважније да се Црвеном крсту дарују 
спаковани оброци, који ће се делити петком, како би породице могле да се госте викендом. 
- Желимо да наставимо сарадњу, како са Црвеним крстом Града, тако и са представицима 
Новог Сада, те да заједно проналазимо начине да помогнемо људима – нагласио је Спенсер, 
истакавши да ће се и убудуће ангажовати како би помогли најугроженијим суграђанима. 
Његова жена, Кристал Спенсер узбуђена је због живота у нашем граду, рекавши да породица 
воли живот у Новом Саду, те имају јаку жељу и вољу да помогну људима који ту живе. 
(И.Бакмаз-текст; С.Шушњевић-фотографија, 20.август 2022.године). 
 
Заменик градоначелника примио децу из Општине Штрпце 
24.08.2022 • 13:38 13:41  
Извор: Dnevnik.rs 
 
Група од 42 деце, са Косова и 
Метохије, из Општине Штрпце, у 
периоду од 22. до 25. августа борави 
у Зрењанину, као гост Црвеног крста 
Зрењанина и Града Зрењанина.  
Она су данас посетила Нови Сад где 
их је, у Градској кући, примио 
заменик градоначелника Новог Сада 
Милан Ђурић. 
- Овакви сусрети су прилика да 
укажемо на подршку и приврженост 
нашем народу са Косова и Метохије. 
Нови Сад је град великог срца и 
отворених врата за сву децу и све 
добронамерне људе који га чине 
бољим и лепшим местом за живот. Уверен сам да времена никада не могу да буду толико 
тешка колико ми можемо да будемо сложни око нашег заједничког циља, а то је боља 
будућност. Будућност у којој ћемо учинити све да сачувамо мир и стабилност и да побеђујемо 
и у знању и у економији и у спортовима - изјавио је Милан Ђурић и додао да је Нови Сад свим 
срцем уз народ са Косова и Метохије који подржава и помаже кад год је то потребно. 
Он се захвалио Црвеном крсту, свим организацијама и појединцима који својим залагањем 
доприносе да акција, започета 2015. године и данас успешно траје и изразио уверење да ће 
тако бити наредних година. 
Секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић истакао је да је захваљујући тој акцији, од 
2015. године, преко 300 деце, основношколског узраста, са Косова и Метохије имало прилику 
да посети Нови Сад. 
-Од 2016. године придружио нам се и Град Зрењанин. Овом приликом желим да се захвалим 
градовима Новом Саду и Зрењанину без чије подршке не бисмо успели да реализујемо долазак 
деце. Такође, важно је да истакнемо и велики допринос просветних радника и организације 
Црвеног крста у Општини Штрпце, који без обзира на околности успешно истрајавају у свом 
хуманитарном раду - рекао је Драган Лазић и објаснио да ће деца данас обићи центар Новог 
Сада, Петроварадинску тврђаву, посетити Музеј града Новог Сада и имати прилику да се 
упознају са основним техникама оживљавања. (Град Нови Сад-фотографија, 24.август 
2022.године). 
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СЕПТЕМБАР 2022 
 

Повеља секретару Црвеног крста Новог Сада 
10.09.2022 •  
Извор: Dnevnik 
 
Повеља „Помажући члан Удружења 
пензионера Града Новог Сада“ 
припала је секретару Црвеног крста 
Новог Сада др Драгану Лазићу, коју 
му је уручио председник тог 
удружења  Момо Чолаковић 8. 
септембра 2022. године, на свечаној 
седници Управног одбора 
Удружења. Том приликом се др 
Драган Лазић захвалио, рекавши да 
му је изузетна част што је имао 
прилику да у своје и у име 
хуманитарне организације коју 
представља прими тако велико 
признање. 
-Наша сарадња са Удружењем 
пензионера Града интензивно траје од 2016. године, а њен основ је одлазак корисника пензија 
на бањско-рехабилитациони опоравак, рекао је Лазић, истакавши да је други основ помоћ 
корисницима пензија, у виду прехрамбених пакета и у гардероби, не би ли поправили њихов 
материјални положај. Овом приликом се посебно захваљујем председнику Моми Чолаковићу, 
јер је својом активношћу допринео препознатљивом и успешном раду Удружења пензионера 
Града Новог Сада. Он је на крају додао да је Повеља обавезујућа за све у Црвеном крсту, да и 
у наредном периоду успешна сарадња буде настављена и продубљена. (И.Бакмаз-текст, 10. 
септембар 2022. године) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2022.годину 

159 
 

ОКТОБАР 2022 
 

Јабуке за кориснике Народне кухиње 
18.10.2022 • 09:14 09:16  
Извор: Dnevnik.rs 
 
Светски дан хране и Светски дан борбе 
против сиромаштва обележени су јуче и у 
Народној кухињи Црвеног крста Новог 
Сада у Футошкој улици. Председник 
Црвеног крста Новог Сада др Братољуб 
Бркљача том приликом је рекао да су 
диван пример солидарности са 
најугроженијим суграђанима дали 
чланови Ротари клуба, који су показали 
друштвену одговорност у виду донације 
јабука, за око 600 корисника. 
- Овај гест је другима пример да покажу 
хуманост и помогну онима којима је то 
најпотребније - казао је Бркљача, који је, 
иначе, волонтер у Црвеном крсту већ тридесетак година. - Ако човек дарује срцем нешто, онда 
чисти своје срце. Без обзира на поскупљења, успевамо да обезбедимо све што је потребно, 
захваљујући Граду, који увек изађе у сусрет и даје највише, као друштвено одговорна 
заједница. Уз то, добијемо и донације као што је сада случај.  
Све је мањи број корисника народне 
кухиње, тврди наш саговорник, надајући 
се да ће и у будућности бити настављен 
тренд опадања корисника Народне 
кухиње. Такође је наговестио да ће 
следеће суботе Удружење Срба из 
Херцеговине организовати добровољно 
давање крви, позвавши грађане да се 
одазову у што веће броју. 
- Ротари клуб, у сарадњи са Црвеним 
крстом Новог Сада, од 2010. године 
донира три тоне јабука, паковане у кесе од 
по пет килограма, за сваког корисника - 
прича  председник Ротари клуба Нови Сад Немања Димитрић. - Тако желимо да помогнемо 
онима којима је то најпотребније. Дугогодишња корисница Црвеног крста Новог Сада 
Бранислава Вујановић рекла је да прима социјалу, те јој донација а и оброци које сваки дан 
добија у Народној кухињи пуно значе. 
- Јабуке које сам узела имаћу за пар месеци да конзумирам, нећу правити пите, радије бих 
појела здраву воћку - каже Бранислава. - Од понедељка до петка добијамо кувану храну, а за 
викенд скувам и то ми је довољно. С обзиром на то да сам срчани пацијент, мало рекреације 
није на одмет, па прошетам по оброк. Како каже, удала се млада за војно лице, родила децу, 
школовала, а када су порасла, радила је разне послове, а сада продаје руже. 
- Од јануара сам корисник, али нисам сталан, кад могу дођем по оброке - прича Никола 
Миленковић. - Помаже ми доста, не трошим струју за кување, само седнем и једем. Уз порцију 
добијемо и хлеб, некад воће, за Ускрс смо добили јаја, а некад ћурећи нарезак, готова јела... 
Како каже, скупоћа је велика, а живи од инвалидске пензије.   (И.Бакмаз-текст, С. 
Шушњевић-фотографија, 18. октобар 2022. године)  
 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2022-10/15-1-Narodna-kuhinja-Rotarii.jpg
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Разговор с младима кључан за њихову заштиту 
19.10.2022 • 12:14 12:16  
Извор: Dnevnik.rs 
 
Европски дан борбе против трговине 
људима  је обележен у центру града 
акцијом којом се жели указати на 
овај глобални проблем.  
На углу улица Змај Јовине и Модене 
налазио се штанд Црвеног крста 
Новог Сада, где су волонтери 
пролазницима делили 
информативни материјал, док су 
најмлађи могли да склапају 
слагалицу која је део превентивног 
пакета борбе против трговине 
љидима.  Према речима секретара 
Црвеног крста Новог Сада др 
Драгана Лазића, та хуманитарна организација има част да је део тима Града Новог Сада за 
борбу против трговине људима, те се труде да у новосадским основним и средњим школама, 
кроз вршњачку едукацију, пренесу неке основне информације и знања о тој пошасти савремене 
цивилизације. 
- У оквиру Европског дана борбе против трговине људима, одржали смо и трибину на 
Филозофском факултету на ту тему, на ком је било присутно преко 110 студената - каже Лазић. 
- Град је препознао проблем као системски, те имамо тим Града у коме су представници 
градске управе, тужилаштва, судства, Центра за социјални рад, полиције и Црвеног крста, а 
ми се искључиво бавимо превенцијом. Наш основни задатак је да подижемо свест о томе кроз 
радионице које реализујемо за основце, средњошколце и студенте, на којима слушају о самом 
проблему трговине људима, како да не уђу у тај ланац, како да изађу из њега и обрате се 
одређеним институцијама, како да се понашају у иностранству и слично. 
Одсек за сузбијање трговине људима Полицијске управе у Новом Саду једна је од 
најефикаснијих у целој Србији, што показују подаци (Нада Падејски Шекеровић) 
Руководитељка Сигурне женске куће Центра за социјални рад у Новом Саду Нада Падејски 
Шекеровић рекла је да подаци за прошлу годину говоре да су најчешће жртве сексуалне 
експлоатације жене и девојчице. 
- Морамо да разумемо да жртва трговине неће доћи у Центар за социјални рад и рећи да је 
жртва, којој је потребна помоћ - наглашава наша саговорница. - То је веома комплексан 
феномен који подразумева бројне механизме контроле жртава и не само принуду, већ и 
психолошке механизме. Важно је да проактивно делујемо у процесу идентификације жртава 
трговине људима.  Зато је, како каже, важно на Европски дан борбе против трговине људима 
говорити на јавном месту о тој области. Трговина људима не сме да буде тема о којој се говори 
у уским стручним круговима, јер сви морамо бити свесни да се трговина људима дешава у 
нашем граду и у нашем окружењу. 
- Одсек за сузбијање трговине људима Полицијске управе у Новом Саду једна је од 
најефикаснијих у целој Србији, што показују подаци. Важно је радити у континуитету на 
обучености сензибилисаности, јер само тако можемо унапредити процес идентификације - 
казала је Падејски Шекеровић. 
Савети за путовања 
Према речима Наде Падејски Шекеровић, када путујемо, важно је понети копије личних 
документа, знати бројеве амбасада, конзулата и других представништава Србије у држави у 
коју се путује и одржавати контакт са породицом. Битно је знати како изгледају униформисани 
полицајци у држави у којој се борави. Када се оснива радни однос са неком страном 
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компанијом или фирмом, битно је имати оверену копију, односно дупли превод наших 
докумената. 
Волонтерка Црвеног крста Новог Сада и вршњачки едукатор у Програму борбе против 
трговине људима Сара Митричевић објаснила је да спроводе вршњачку едукацију, као 
најбољи потврђени начин да млади прихвате ново знање. 
- За сваки одређени узраст постоји стандардизовани материјал, са разлогом одабран - каже 
Митричевић. - Ако радимо са децом, имамо ликове као што су Миша и Маша, уз које најбоље 
уче како да се заштите у неким ситуацијама, у смислу, ако им непознати чика приђе на улици 
и понуди бомбоном, или зове у своја кола, да не треба да прихватају помоћ од непознатих и 
слично. Ако су старији, имамо неке цртане филмове преко којих објашњавамо овај проблем, а 
да их не уплаши. Јавну акцију реализује Црвени крст Новог Сада, у сарадњи са Полицијском 
управом Нови Сад и Одељењем криминалистичке полиције - Одсеком за сузбијање трговине 
и кријумчарења људи.  (И.Бакмаз-текст, Црвени крст Новог Сада-фотографија, 19. октобар 
2022. године)  
 
Црвени крст града доделио награде најстаријим Новосађанима 
29.10.2022 • 14:35 14:40  
Извор: Dnevnik.rs 
 
Завршна свечаност традиционалне 
43. манифестације "Сунчана јесен 
живота" одржана је у ресторану 
"Романов", у организацији Црвеног 
крста Новог Сада - награђени су 
најстарији грађанин Новог Сада 
Симо Бајић, брачни пар Софија и 
Андрија Ковачевић, који су најдуже 
у браку, најстарији брачни пар из 
основне организације Црвеног крста 
Футог Наталија и Ђорђе Пејић, као и 
волонтерка са најдужим стажом 
проф. др Ева Лончар. Председник 
Црвеног крста Новог Сада др 
Братољуб Бркљача рекао је на свечаности да се права вредност друштва огледа у томе колико 
љубави, поштовања и бриге се посвећује најмлађима и најстаријима. 
– Ми смо организација која је изузетно захвална нашим старијим зрелијим волонтерима који 
нам помажу својим искуствима – рекао је секретар Црвеног крста Новог Сада др Драган Лазић. 
 – Они су неисцрпни извор знања и енергије које поклањају овој организацији, а и циљ свих 
ових активности је да направимо спој између наших најмлађих и зрелијих суграђана. Желимо 
да старијима покажемо да нису и неће бити заборављени, нити запостављени. 
Од средњошколских дана, проф. др Ева Лончар посветила се волонтирању у новосадском 
Црвеном крсту. Поред тога што је волонтерка са најдужим стажом, Ева је и вишеструки 
давалац крви, бави се континуираним хуманитарним радом, поред тога што је била редовна 
професорка на Технолошком факултету у Новом Саду до 2017. године, где је била и 
председница Актива добровољних давалаца крви. Одржала је бројна едукативно-мотивациона 
предавања средњошколцима и студентима, а чланица је Управног одбора Црвеног крста Новог 
Сада и Црвеног крста Војводине, као и председница Комисије за добровољно давалаштво крви 
Црвеног крста Новог Сада. Начелница Градске управе за социјалну и дечју заштиту Лидија 
Томаш казала је да су додељена признања круна октобра, месеца у ком је манифестација 
"Сунчана јесен живота" посвећена најстаријима.  
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Награде за најмлађе 
Малишани који су учествовали у 
конкурсу ликовних радова "Моји 
баба и деда" награђени су јуче. У 
предшколском и основношколском 
узрасту похвалнице и награде су 
добили Ленка Ширадовић, Мина 
Панић, Лана Бајић, Нађа Николић, 
Алекса Морача, Стефан Павловић, 
Мина Сикимић, Мириам Рут 
Мартинов, Алекса Симић и Ивана 
Јашаргић, док су у основношколском 
узрасту награђени: Милица Полић, 
Михајло Маневски и Софија 
Авдаловић. 
– Град Нови Сад традиционално одржава и финансира бројне активности усмерене ка 
најстаријим суграђанима, у октобру посебно скрећемо пажњу на проблеме и потребе које они 
исказују – казала је Томаш. – Град Нови Сад континуирано унапређују и развијају услуге 
социјалне заштите, путем Удружења пензионера спроводимо годишње конкурсе, бањско-
терапијски опоравак је чак два пута био на конкурсима, додатно смо опремили клубове 
пензионера, а за ову манифестацију је издвојено 950.000 динара. 
Брачни пар Софија и Андрија Ковачевић најдуже су у браку, чак 73 године. Венчали су се 22. 
новембра 1949. године, а како су казали, никада се нису свађали и имају троје деце. Најстарији 
брачни пар из Основне организације Црвеног крста Футог су Наталија и Ђорђе Пејић, венчани 
3. фебруара 1955. године. Како Ђорђе каже, рецепт 67 година дугог брака је толеранција, 
ослонац у партнеру и међусобно разумевање. 
– Тајна мог дугог живота је мало генетике и стила живота. Мој деда је живео 107 година, али 
ја лично мислим да је животни стил пресудан – рекао је деведесетшестогодишњи Симо Бајић, 
рођен 28. априла 1926. године, ком је припала награда за најстаријег Новосађанина. –  Сваког 
дана шетам по три, четири километра, радим јутарњу гимнастику, а имам много љубави у 
животу, децу, унуке и праунуке који ме чине срећним човеком. (Д. Андулајевић-текст, С. 
Шушњевић-фотографија, 29. октобар 2022. године)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2022-10/15%20-suncana%20jesen%20zivota%20-%20malisani.JPG
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ДЕЦЕМБАР 2022 
 

Црвени крст Новог Сада обележио 141 годину постојања 
04.12.2022 • 17:24 17:27  
Извор: Dnevnik.rs 
 
Црвени крст Новог Сада једна је од 
најстаријих установа у нашем граду, 
а и шире, па је тако ове године 
обележио 141 годину постојања.  
Као саставни део ЦКВ и ЦКС има 
десет области деловања: прва помоћ, 
деловање у несрећама, социјална 
делатност, здравствено-превентивна 
делатност, међународна и 
међуинституционална сарадња, 
затим програм службе тражења, 
добровољно давалаштво крви, док се 
промоција хуманих вредности и борба против трговине људима имплементира у новосадским 
основним школама. Секретар Црвеног крста Новог Сада др Драган Лазић поносан је на то што 
организацију чини велики број волонтера који срцем нуде помоћ онима којима је потребна, а 
мали је број запослених који је неопходан да искоординише рад организације. 
- Свих ових година трудили смо се да будемо стуб хуманости Новог Сада – рекао је Лазић, 
истакавши да се снага такве једне организације најбоље видела у време проглашења ванредног 
стања, 15. марта 2020. године. – Наши волонтери су били међу првима који су се укључили 
као подршка у борби против коронавируса, нудећи помоћ око набавке прехрамбених и 
хигијенских артикала, затим лекова за суграђане који нису имали могућност кретања, а касније 
смо били велика подршка у процесу масовне имунизације. Ослањали смо се искључиво на 
наше едуковане волонтере којих је било 112. Како каже, најпоноснији је на колеге запослене, 
који треба да ангажују, обуче и оспособе будуће волонтере, али и на волонтере без којих та 
организација не би тако племенито функционисала. 
- На списку имамо 500 активних волонтера на које можемо да рачунамо у току 24 сата, а око 
220 су млади – каже Лазић. – Процена је да имамо око 1.000 њих који су на чекању, док Црвени 
крст Новог Сада има око 14.000 чланова са плаћеном чланарином. Да би неко постао волонтер 
Црвеног крста, имамо одређене филтере на основу којих запослени процењују да ли неко 
задовољава критеријуме. Они су иначе у летњем периоду били на многим дестинацијама, како 
би научили и овладали одређеним знањима и вештинама. Имали смо ове године част да наша 
волонтерка Тијана Топаловић представља све младе из националног друштва, па је на позив 
италијанског Црвеног крста боравила у Фиренци. Према његовим речима, у децембру су 
традиционално посвећени помоћи социјално угроженим грађанима. Кроз пројекат „Директно 
ублажавање сиромаштва” најугроженијима ће се доделити прехрамбени и хигијенски пакети, 
као и огревно дрво, док сваке године успевају да обезбеде и више од 1.000 новогодишњих 
пакетића. 
- Искористио бих прилику да кажем да наша хуманитарна организација има снажну подршку 
Града за своје активности, а захвалио бих се компанијама и појединцима који, препознајући 
солидарност и хуманост, помажу наш рад - истакао је наш саговорник, додавши да је 
заједничко залагање на добробит крајњим корисницима. Следеће године, др Драган Лазић 
обележиће 30 година рада у Црвеном крсту, а како истиче, прошао је много ванредних стања, 
те може рећи да је најтежа била ситуација са пандемијом коронавируса, због страха од 
непознатог и огромне одговорности. (И.Бакмаз-текст, С. Шушњевић-фотографија, 
04.децембар 2022. године). 
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Ева Лончар - волонтерка Црвеног крста Новог Сада са најдужим стажом 
04.12.2022 • 17:35 17:45  
Извор: Dnevnik.rs 
 
Још од средњошколских дана, Ева 
Лончар ишла је у разред са ученицом 
којој је требала подршка у учењу и 
још понеким стварима и већ тада је 
знала да ће у будућности помагати 
људима. Тако је давне 1998. године 
званично приступила Црвеном крсту 
Новог Сада, а волонтира и данас, 
највише пажње посвећујући 
Програму добровољног давалаштва 
крви. Волонтерка са најдужим 
стажом каже за „Дневник” да је 
одмалена прате речи покојне баке, 
која јој је увек говорила да је 
милостива, а у раскораку времена, емпатија према људима само је расла, нарочито према 
сиромашнима, јер и сама припада генерацији која и те како памти период оскудице. 
– На Технолошком факултету сам стасала, почела сам као студент, а касније хијерархијски 
прошла сва радна места, да бих на крају постала и редован професор, а 2017. године се 
пензионисала – каже Ева Лончар. – Још 1998. године, Љубинка Тончев из Завода за 
трансфузију крви Војводине замолила ме је да јој допустим да одржи кратко предавање о 
добровољном давалаштву крви, што сам оберучке прихватила. С обзиром на то да сам 
студентима обећала да ћу спустити критеријум на 40 одсто, акција је била изузетно успешна. 
Тако сам ангажована да на Универзитету будем главни покретач хуманости. У почетку је на 
мом факултету око 160 људи давало крв, а ми само се трудили да то све организујемо. Данас 
је Универзитет успео да се издигне у нашој заједници као хуманитарна институција у којој и 
даље организујемо добровољно давалаштво крви. Према њеним речима, од самог почетка је 
изузетно посвећена том програму, јер је дати крв и спасти живот један од најлепших осећаја 
на свету. Залагањем и трудом свих волонтера, једне године успели су да достигну 7,14 одсто 
давања крви у односу на број становника на нивоу Града, што је било изнад светског просека, 
с обзиром на то да се изнад четири одсто сматра великим успехом. Како каже, у њено време, 
у основној школи се врло мало знало о организацији Црвеног крста, а данас је поносна на 
чињеницу што се деца предшколског узраста већ упознају са значајем те хуманитарне 
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организације. А њој је пуно срце што је и данас активна у преношењу  емпатије на друге. 
(И.Бакмаз-текст, С. Шушњевић-фотографија, 04.децембар 2022. године) 
 
Град помаже социјално угрожене породице 
05.12.2022 • 12:43 12:45  
Извор: Dnevnik.rs 
 
Помоћник градоначелника Новог Сада 
Станко Љубичић присуствовао је подели 
пакета помоћи социјално угроженим 
породицама у оквиру Пројекта директног 
ублажавања сиромаштва у магацину 
Црвеног крста у Петрвоварадину. 
- Град Нови Сад наставља успешну 
сарадњу са Градском организацијом 
Црвеног крста са којом реализује низ 
активности подршке и помоћи социјално 
угроженом становништву са територије 
Града. Искористио бих прилику и да 
волонтерима Црвеног крста честитам 5. 
децембар, Међународни дан волонтера и да им се у име Града звахвалим за све оно што су 
учинили у претходном периоду на пољу хуманости и добротворног рада. Црвени крст Новог 
Сада је организација која окупља велики број волонтера и без њих је незамисливо 
функционисање ове организације, а посебно бих истако њихово ангажовање које је било 
најизраженије током пандемије корона вируса - рекао је Станко Љубичић. 
Секретар Градске организације Црвеног крста Драган Лазић је нагласио да се захваљујући 
снажној подршци Града Новог Сада почетком децембра традиционално реализује подела 
помоћи за социјално најугроженије породице.  
- За реализацију Програма директног ублажавања сиромаштва, Црвени крст је извршио 
набавку 1200 прехрамбених пакета, 1200 хигијенских пакета и 600 просторних метара меког 
огревног дрвета, а ту помоћ добиће око 2500 социјално угрожених породица са територије 
Града Новог Сада. Такође, крајем године, уз помоћ Града и донатора биће обезбеђени 
новогодишњи пакети за 1200 деце - истакао је Драган Лазић. (И.Бакмаз-текст, Град Нови 
Сад-фотографија, 05.децембар 2022. године). 
 
Пакети за 2.500 социјално угрожених у Новом Саду 
06.12.2022  
Извор: Политика  
 
Нови Сад – За директно ублажавање 
сиромаштва у Новом Саду, локални 
Црвени крст традиционално током 
децембра и јануара дели пакете помоћи за 
2.500 социјално угрожених грађана. 
Подела је почела и овог децембра, а на 
лагеру са којих волонтери скидају робу у 
магацину Црвеног крста, формира се по 
1.200 пакета хране и средстава за хигијену, 
као и 600 просторних метара меког дрва за 
огрев. Све је набављено, као и досад, 
захваљујући финансирању града Новог 
Сада. 
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Број оних до којих ће доспети ова директна помоћ у борби са сиромаштвом није се мењао 
последњих година, иако су оне обележене тешким периодом пандемије, а однедавно и великим 
таласом поскупљења које примећују и они са много већим приходима. 
„Богами, поскупело је све много. Све је скупље”, каже 33-годишња Заде из новосадског насеља 
Велики рит, самохрана мајка петоро деце корисница пакета помоћи. Она наводи да се бави, у 
области рециклаже, скупљањем папира, али да то није довољно за потребе њене породице. 
„Зимско доба, треба њима све – да се обуку, ствари и то све”, додаје. 
Пензионерка, 63-годишња Љубица каже да с обзиром на њену пензију од 30.000 динара „боље 
да не питамо” како живи. Ђерка јој је болесна, а и сама се лечи, па за лекове издваја неколико 
хиљада месечно. 
„Имам болесну ћерку. Јесте да син ради, али тешко је. Муж има 18.000 динара пензију. За један 
одлазак у продавницу треба нам, како кад, три, четири, пет хиљада”, каже. 
По пакет помоћи дошла је и 88-годишња Ана, која каже да цео њен живот није био лак. 
„Осамнаест и по хиљада динара – цела пензија. Па како ми не би значила помоћ, биће ручка 
за неки период”, каже она. 
Према подацима секретара Црвеног крста Драгана Лазића, њима је стигло око 4.500 захтева за 
доделу пакета помоћи, а поделиће 2.500 пакета. Тај број је опредељен, како је за наш лист 
рекао помоћник градоначелника Станко Љубичић, у досадашњим искуствима, на основу 
поднетих захтева, као и спрам одређених буџетских могућности. Град је последњих година за 
ову врсту помоћи издвајао око 7,6 милиона динара, а овог пута је тај износ 10,2 милиона 
динара. Пошто број корисника ове врсте помоћи није увећан, и остао је на обиму 2.500 људи, 
то значи да су поскупљења осетили пакети.  
„Број корисника је стабилан, повећале су се цене. Брашно смо имали по 34 динара, сад је 60 
динара. Месне конзерве су биле 340 динара, сад је килограм бута 709 динара”, казао је секретар 
Црвеног крста. Корисници помоћи, према његовим речима, јесу корисници новчане социјалне 
помоћи, корисници Народне кухиње, стари и болесни, изнемогли, пензионери са најнижим 
примањима. 
Традиционално на крају сваке календарске године, Црвени крст у Новом Саду набавља, 
захваљујући подршци града, али и донатора, преко 1.000 новогодишњих пакетића за децу из 
социјално угрожених породица. Пакетиће добију и деца из програма Народне кухиње, где их 
има око двеста. (С.Ковачевић-текст, С.Ковачевић-фотографија, 06.децембар 2022. године). 
 
Додељена признања вишеструким даваоцима крви 
13.12.2022 • 10:17 10:19  
Извор: Dnevnik.rs 
 
На традиционалној 15. свечаности „Дан 
захвалности за дату крв”, јуче су у Клубу 
посланика Скупштине АП Војводине 
уручена признања Црвеног крста 
вишеструким даваоцима крви, 
запосленима у Скупштини АП Војводине, 
Покрајинској влади и покрајинским 
органима и службама, који су крв дали 
десет, 20 и 35 пута.   
– Црвени крст града Новог Сада тренутно 
броји 15.640 чланова, а прави доказ 
хуманости су управо и 43 даваоца крви 
који су примили наше признање – истакао 
је председник Управног одбора Црвеног крста града Новог Сада др Братољуб Бркљача. – 
Поред вишеструких давалаца, битно је да увек имамо и што више давалаца који ће крв дати 
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први пут. Крв има велику вредност, она долази од срца и из срца, потребна је свима на свакој 
земаљској шари јер крв спасава живот. 
Завод за трансфузију крви Војводине има стабилне резерве крви свих крвних група, међутим, 
увек недостају оне са РХ негативним фактором, нагласила је Јасмина Грујић из Завода за 
трансфузију крви Војводине, те је упутила апел свим суграђанима да дају крв, нарочито уочи 
предстојећих празника. 
– Крв сам дао 43 пута, али и неко ко је дао макар једном или чак сто пута, допринео је 
спасавању нечијег живота – рекао је добитник признања Црвеног крста Мане Мирковић из 
Покрајинског завода за спорт и медицину спорта. – Трудимо се да овим добрим делима 
учествујемо у једној хуманој мисији од које у великој мери зависи здравствени систем државе, 
а то је да обезбедимо довољне количине крви како би помогли онима којима је крв потребна. 
Мирковић је поручио и да је потребно мотивисати младе да дају крв и допринети подизању 
свести о важности добровољног давалаштва крви код свих здравих људи. 
– Нажалост, важност добровољног давања крви схватимо често када је крв потребна нама или 
нама блискима, те је важно да се сви ангажујемо и помогнемо једни другима да живимо у 
здрављу – истакао је Мирковић. „Дан захвалности за дату крв” одржава се под 
покровитељством Скупштине АП Војводине, у организацији Основне организације Црвеног 
крста покрајинских органа и службе Скупшине АП Војводине. (Д.Андулијевић-текст, С. 
Шушњевић-фотографија, 13.децембар 2022. године). 
Има ли већег човека од оног који да крв 
Меморијал Милана Бате Коларског, првог председника „Изворног клуба 100” обележен је јуче 
у Заводу за трансфузију крви Војводине заједничком акцијом чланова добровољног давања 
крви, уз пригодан програм који су припремили ђаци из ОШ „Петефи Шандор”. Том приликом 
заменик председника тог клуба Миодраг Ђукић рекао је да овим чином одају почаст првом 
председнику, али и својим преминулим члановима који су били редовни даваоци, додавши да 
су до сада изгубили 39 хуманих људи. 
- Последње 22 године њихова имена спомињемо овде, јер их нигде другде нећете чути, а то су 
наши најхуманији суграђани - каже Ђукић. - Када неко од 20. године даје крв и помаже 
непознатом не очекујући ништа за узврат, има ли већег човека? Дан је и за радост, јер смо на 
овај датум тачно пре 25 година основани, што нам је такође на понос. Према његовим речима, 
„Изворни клуб 100” данас броји 146 чланова, од чега су 68 жене. Клуб је све старији и има две 
трећине чланова који имају више од 65 година и не могу више дати крв, а млађи се све ређе 
јављају. Како нам добацује једна од чланица, нажалост, све је мање људи који се опредељују 
да дају крв, али је све мање и здравих особа које су у могућности то и да учине. 
- Постао сам члан када сам 102. пут дао крв, односно 2011. године, а почео сам да је дајем 
давне 1971. године - прича Душан Миљков. - Осим тога што спасавам живот, прво сам крв дао 
због два дана одсуства, јер сам тада био војник, а након 30. давања сам хтео да проверавам да 
ли сам здрав. Четири пута сам давао крв из вене у вену, то је посебан осећај. Сваком могу да 
помогнем јер сам нулта крвна група са 
негативним РХ фактором, а хвала богу, 
мени још ниједном није затребала. Како је 
председник Црвено 
г крста Новог Сада пуковник Братољуб 
Бркљача истакао приликом јучерашње 
церемоније, нема човека који бар једном 
није самом себи поставио питање колико 
вреди, а једини прави и тачан одговор на 
то питање је да вредимо тачно онолико 
колико смо другом потребни. (И.Бакмаз-
текст, В. Фифа-фотографија, 
13.децембар 2022. године). 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2022-12/13---zavod.jpg
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ПРИЗНАЊА 
 
У уторак, 4. јануара 2022. године, Центар за породични 
смештај и усвојење Нови Сад  уручио је захвалницу 
Црвеном крсту Новог Сада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У среду, 23. фебруара 2022. године, представници EXIT 
фестивала уручили су захвалницу Црвеном крсту Новог 
Сада, за подршку у организацији  EXIT фестивала 2021. 
године, у условима озбиљних пандемијских изазова а 
поводом номинације за титулу најбољег фестивала на 
свету. 
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У понедељак, 21. марта 2022. године, 
Удружење за подршку особама са Даун 
синдромом поводом обележавања 
Светског дана особа са Дауновим 
синдромом,  доделило је захвалницу 
Црвеном крсту Новог Сада. Светски дан 
особа са Дауновим синдромом 
установљен је 2006. године, а 21. март 
симболично је изабран за тај дан јер је у 
основи те болести присутност 3 уместо 2 
хромозома, на 21. хромозомском пару. 
 
 
 
У недељу, 15. маја 2022. године, Црвени крст Зрењанин уручио је захвалницу Црвеном крсту 
Новог Сада поводом учешћа на показној вежби „Језеро 2022“ и градском такмичењу екипа у 
пружању прве помоћи у Зрењанину. 
 

    
 
У суботу 21. маја 2022. године, Црвени крст Суботица 
уручио је захвалницу нашој организацији поводом учешћа 
на здруженој вежби и градском такмичењу у пружању прве 
помоћи и реалистичком приказу повреда, обољења и стања 
које је одржано у Средњој медицинској школи у Суботици. 
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У петак 3. јуна 2022. године, организатори 
манифестације „Tour de Frška“ уручили су 
захвалнице Црвеном крсту Новог Сада, на 
вечери и коктелу који су организовали за 
партнере и пријатеље. 
Манифестација је реализована у суботу и 
недељу, 21. и 22. маја 2022. године, а 
свечано отварање је било у Врднику.   
„Tour de Fruška“  је манифестација 
спортско рекреативног карактера 
намењена свим љубитељима природе, 
здравог живота, бициклизма и спорта 
уопште, а сви заинтересовани су имали 
прилику да се такмиче, како у бициклизму 
тако и у траил спортском изазову. Поред 
промоције спорта, циљ ове манифестације је и промоција покрајинске привреде, која је 
посетиоцима представљена на „Ноћном базару“, на којем је своје место за промоцију имала и 
туристичка област, која је представила културна дешавања, и туристичке организације из целе 
Војводине. 
 
У среду, 24. августа 2022. године, Црвени крст Новог Сада је 
био домаћин за четрдесет и двоје деце основношколског 
узраста, који су у пратњи васпитача и представника 
општинске управе, установа и институција општине Штрпце, 
боравила у нашем граду.  
Представник Црвеног крста Штрпце у просторијама Црвеног 
крста Новог Сада уручио је Захвалницу за пружену помоћ, 
исказану солидарност и хуманост нашој организацији. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повеља „Помажући члан Удружења 
пензионера Града Новог Сада“ припала је 
секретару Црвеног крста Новог Сада др 
Драгану Лазићу, коју му је уручио 
председник тог удружења  Момо 
Чолаковић 8. септембра 2022. године, на 
свечаној седници Управног одбора 
Удружења. Том приликом се др Драган 
Лазић захвалио, рекавши да му је изузетна 
част што је имао прилику да у своје и у име 
хуманитарне организације коју 
представља прими тако велико признање. 
-Наша сарадња са Удружењем пензионера 
Града интензивно траје од 2016. године, а 
њен основ је одлазак корисника пензија на 
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бањско-рехабилитациони опоравак, рекао је Лазић, истакавши да је други основ помоћ 
корисницима пензија, у виду прехрамбених пакета и у гардероби, не би ли поправили њихов 
материјални положај. Овом приликом се посебно захваљујем председнику Моми Чолаковићу, 
јер је својом активношћу допринео препознатљивом и успешном раду Удружења пензионера 
Града Новог Сада. Он је на крају додао да је Повеља обавезујућа за све у Црвеном крсту, да и 
у наредном периоду успешна сарадња буде настављена и продубљена. (И.Бакмаз-текст, 10. 
септембар 2022. године) 
 

 
 
У суботу, 10. септембра 2022. године  на 
Фрушкој гори, одржан је 20. Буковачки маратон  
у организацији планинарског друштва "Вилина 
водица". Том приликом уручена је Захвалница 
нашој организацији. 
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У петак, 23. септембра 2022. године, Црвени 
крст/криж Тузла обележио је јубилеј, 110 година 
постојања и рада, на свечаности у Народном 
позоришту Тузла. Том приликом је Црвеном 
крсту Новог Сада уручена Захвалница. 
Делегација Црвеног крста Новог Сада није била 
у могућности да присуствује наведеној 
свечаности. 
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“ГАЛЕРИЈА НА ШТРАФТИ” 
 
Члан Градског већа за културу Далибор Рожић отворио је Галерију на Штрафти, у четвртак, 
12. новембра 2020. године, у 18,00 часова, у пословним просторијма Црвеног крста Новог Сада 
(изложбени излог према Булевару Михајла Пупина). 
 

    
 

Председник Ротари клуб Нови Сад Дунав, Љубомир Пиљић и секретар Црвеног крста Новог 
Сада, Драган Лазић су 12. новембра 2020. године у сали Црвеног крста Новог Сада, Пионирска 
12, потписали Протокол о сарадњи.  

 
Посета потпредседнице Владе Републике Србије Маје Гојковић 

 
Потпредседница Владе Републике Србије и министарка за културу и информисање Маја 
Гојковић посетила је 13. новембра 2020. године Црвени крст Новог Сада. Секретар Црвеног 
крста Новог Сада Драган Лазић упознао је министарку Гојковић са пројектом „Галерија на 
Штрафти” који реализују Црвени крст Новог Сада и Ротари клуб Нови Сад Дунав и 
хуманитарним активностима које реализује наша организација. Потпредседница Гојковић, 
похвалила је рад наше организације и пружила подршку будућим активностима у оквиру 
пројекта Галерија на штрафти, истичући како истоимени пројекат представља добар спој 
култутре и хуманости. Састанку су присуствовали Ана Вртачник, изузетно талентованa млада 
сликаркa која је већ остварила значајан успех показавши се у добром светлу и код нас и у свету 
и Весна Латиновић под чијим менторством ће бити организоване месечне изложбе. 
 

    
 
„Нови културни излог – Галерију на Штрафти у Новом Саду, који је намењен представљању  
младих новосадских уметника данас је посетила потпредседница Владе Републике Србије и 
министарка културе и информисања Маја Гојковић. 
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Овај културни излог свој рад започиње изложбом младе Ане Вртачник, која је студент завршне 
године докторских студија на Академији уметности. 
Излог на згради Црвеног крста Новог Сада, који је реконструисан и претворен у уличну 
галерију, у наредном периоду ће бити место где ће се организовати месечне изложбе како би 
млади новосадски уметници могли да представе своја дела. 
Циљ читавог пројекта је да се младим уметницима, њиховој креативности, труду и 
постигнућима пружи подршка. Пројекат својим концептом одговара и времену које је донела 
пандемија Корона вируса јер се комуникација са уметничким делом одвија на отвореном 
простору без директног контака. 
Истовремено, Штрафта која је чувено новосадско шеталиште на коме су се млади Новосађани 
дружили, удварали, „забављали“, сада поново оживљава и добија ново рухо.“ (Сајт 
Министарства културе и информисања Републике Србије, 13. новембар 2020). 
 
О пројекту “Галерија на Штрафти” 
 
Црвени крст Новог Сада и Ротари клуб Нови Сад Дунав покренули су пројекат Галерија на 
Штрафти намењен представљању и промоцији младих новосадских уметника. 
Штрафта је чувено новосадско шеталиште на Булевару Михајла Пупина (бр 9 до 19) које је 80-
тих година XX века било култно место на коме су се млади Новосађани у вечерњим шетњама 
дружили, удварали, „забављали“, ругали, смејали, размењивали приче и досетка. У току 
претходних месеци залагањем Ротари клуба Нови Сад Дунав реконструисан је излог на згради 
Црвеног крста Новог Сада и трансформисан у уличну галерију. У наредној  фази пројекта 
организоваће се месечне изложбе на којима ће се представити млади новосадски уметници са 
циљем да их упозна  шира  јавности,  да пружимо  подршку њиховој креативности, труду и 
постигнућима. Годишњи програм  месечних изложби ће се реализовати под менторством 
Галерије Бел арт у сарадњи са Академијом уметности, Фондацијом Мали Принц и  СУЛУВ-
ом.  На крају годишњег циклуса изложби, Црвени крст Новог Сада и Ротари клуб Нови Сад ће 
организовати  изложбу и хуманитарну аукција радова  уметника који су представљени у току 
године.  
 
Сјајна идеја да се споје хуманост и уметност. Тако показујемо да нисмо само 
организација „прикупи-подели“ већ отворени за све што човеку помаже да остане човек.  
(Љубомир Миладиновић, генереални секретар Црвеног крста Србије) 
 
 
У наставку текста су изложени радови у току 2022. године. 
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НЕМАЊА МИЛЕНКОВИЋ: ХВАЛА ТИ, ОЛГА 

 
Немања Миленковић (1996. Нови Сад), завршио је 
основне академске студије (2019) и мастер 
академске студије (2021) на катедри за Сликарство 
на Академији уметности у Новом Саду, у класи 
професора Драгана Матића. Од 2021. године 
запослен је као стручни сарадник на катедри за 
Сликарство на истој академији. До сада је свој рад 
приказао на 13 самосталних изложби, а учествовао 
је на преко 30 групних изложби у земљи и 
иностранству. Добитник је више признања и 
награда од којих издваја Годишњу награду 
Департмана ликовних уметности за најуспешнији 
уметнички рад из уметничке дисциплине 
СЛИКАЊЕ (2019). Учесник је пројекта 
ЦОММОНС: Замишљање институције будућности 
у оквиру Гоетхе Института у Београду. Члан је 
СУЛУВ-а (Савез удружења ликовних уметника 
Војводине) и Шок задруге, у оквиру које уређује 
ликовни програм. У свом раду примарно истражује 
однос људи и животиња у савременом друштву, 
испитујући простор колективног идентитета, 
односно идентитета индивидуе. 
Од 2. марта до 5. априла 2022. године у „Галерији на Штрафти“, млади уметник Немања 
Миленковић ће новосадској публици представити свој рад из серије акварела под називом 
“Хвала ти, Олга”. Уметник се у својим радовима бави тематиком активизма у животињском 
свету односно ставља акценат на недостатак истог. Кроз визуелно допадљив приказ 
преиспитује и алудира на потпуно супротно од допадљивог - однос људи према животињама 
данас.  
У уметничкој пракси истраживања и рад фокусирам на комплексност односа људи и животиња 
акцентујући различите вредносне системе колективних и појединачних идентитета. Користећи 
се визуелним медијима - цртежом, сликом, инсталацијом и перформансом, тежим изложбеним 
целинама које са посматрачем покрећу конструктиван дијалог и које га наводе на поновно 
испитивање сопствених моралних и етичких ставова. Као доминантан, истичем поступак 
актуелизације селектованог наратива ради поновног испитивања садржаја који постаје 
смерница за промишљање различитих културолошких утицаја - савремених експлоататорских 
индустрија, образовних система и личног породичног наслеђа. Интересовања за 
партиципативне праксе и биоетику покушавам да имплементирам у пројекте на којима 
тренутно радим, а у којима анализирам (не)успешност радикалног активизма, своје личне 
трауме, али и трауме других узроковане непосредним односом са животињама.    (Немања 
Миленковић) 
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ЕМИЛИЈА РАДОЈИЧИЋ: INSIDE FROM THE OUTSIDE 

 
Емилија Радојичић је визуелна уметница из Србије, која тренутно живи и ствара у Београду. 
Њени скорији радови се крећу између уметности и 
дизајна, док се бави истраживањем 
тродимензионалним и тактилним аспектима 
цртежа, текстила и скулптуре кроз различите 
материјале и медије. Емилија је иницијално своју 
праксу започела цртеђом и сликом, даље 
истражујући своје унутарње светове и 
апстракцију, данас углавном интерпретиране кроз 
тактилна, тродимензионална дела. Од када је први 
пут експериментисала са ткањем 2014. године, 
њен рад је у много чему израстао и транформисао 
се. Емилија користи радозналост као полазну 
тачку у свом раду. Без обзира на материјал и медиј 
који је тренутно интригира (али не дефинише 
њену уметничку праксу), њена дела можемо 
сагледати као цртеже, ткане и текстилне слике, 
скулптуре, инсталације…  
Кроз скоро ритуалну посвећеност процесу 
стварања, у скоријем периоду стварања, Емилија 
истражује осећаје, вибрације, природне појаве и 
феномене  кроз које се људски ум и тело 
рефлектује, са циљем налажења могућих, и 
најчешће апстрактних солуција за сопствено, као и 
колективно стање човечанства. До сада је реализовала самосталне и групне изложбе, 
аудио/визуелне перформансе, колаборације и публикације са различитим уметницима, 
кустосима, институцијама, галеријама и брендовима. 
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AДРИАН КЛАЈО: ЧАЂ И СВЕТЛОСТ 

 
Радови Адриана Клаја су укорењена у арт 
повру (сиромашној уметности), а гради их 
комбинујући  апстрактне,минималистичке 
елементе. Материјале за своје радове бира 
узимајуц́и у обзир њихов симболички 
систем. Често користи дрво, перје, емајл 
лакове, пепео или чађ. Њиховим сударом и 
постављањем један поред другог настају 
супротни парови значења и материјала, 
као што су профано/свето, 
банално/мистично, мртво/витално итд. 
Све ово је углавном приказано кроз 
текстуру и структуру црних или других 
монохромних површина.  
 За серију рада под називом “Чађ и светлост” узео сам чађ из димњака наше куће, папир сам 
запалио помоћу свећа, а излакиране површине разарао шмирглама. Избегавањем прекомерне 
употребе материјала и алата јавља се принцип једноставности у најплеменитијим смислу те 
речи. (Адриан Клајо).  
Адриан Клајо је рођен 1993. године у Сенти. Завршио је основне студије на Академији 
уметности у Новом Саду на студијском програму Сликарство у класи проф. Босиљке 
Зиројевић Лечић 2019., а потом мастер студије на истом одсеку 2022. У 2017. години завршио 
је курс „Форма као темељ“ на летњој академији у Салцбургу. Као стипендиста Ерасмус+ 
програма, 2018. је пола године студирао на Универзитету у Печују, у Мађарској, на одсеку за 
Уметност. Био је стажиста Арт Ментор програма у Будимпешти за 2018/2019. годину. 
Учествовао на бројним групним изложбама у земљи и иностранству (Италија, Словачка, 
Мађарска итд.). До сада је имао седам самосталних изложби. Четири године је био уметник 
београдске Лауфер галерије. Члан СУЛУВА-а и ФКСЕ-а (Будимпешта). Више пута 
награђиван. Од 2021. године руководилац је Уметничке колоније Бачка Топола. Живи и ствара 
у Бачкој Тополи и ради као кустос у Музеју општине Бачка Топола. 
STATEMENT 
Моја дела су укорењена у арт повру (сиромашној уметности), а раде са абстрактним, 
минималистичким елементима. Материјале за своје радове бирам узимајуц́и у обзир њихов 
симболички систем. Често користим дрво, перје, емајл лакове, пепео или чађ. Њиховим 
сударом и стављањем један поред другог настају супротни парови значења и материјала, као 
што су профано/свето, банално/мистично, мртво/витално итд. Све ово је углавном приказано 
кроз текстуру и структуру црних или других монохромних површина. За серију рада под 
називом “Чађ и светлост” узео сам чађ из димњака наше куће, папир сам запалио помоћу свећа, 
а излакиране површине разарао шмирглама. Избегавањем прекомерне употребе материјала и 
алата јавља се принцип једноставности у најплеменитијим смислу те речи. 
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Novi Sad

2022

Opšti statistički podaci - godišnji obrazac

1.

Broj zaposlenih prema ugovoru na neodređeno vreme

NOKS Nivo - stepen stručne spreme

Broj zaposlenih na određeno vreme

Broj zaposlenih po drugim oblicima angažovanja

Mesto Ulica i broj

Telefon Fax E-mail

Predsednik Sekretar

Ime Prezime

Mobilni telefon

Ime Prezime

Mobilni telefon

Matični broj Šira delatnosti PIB PDV broj

Pionirska 12Novi Sad

0216622755 0216624097 info@gockns.org.rs info@redcross.org.rs

Bratoljub Brkljača

0641399293

Dragan Lazić

0631063511

08034214 8899  100238321

Podaci o zaposlenima

Muški

Ženski

2.

 1

 0

 1

 0

 0

 1

3.

 0

 0

4. 5. 6.1 6.2 7.1 7.2 8. UKUPNO

 0

 1

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3

 2

 0

 2

 1

 0

 6

 6

 12
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Opšti statistički podaci - godišnji obrazac

Broj volontera koji su počeli da volontiraju u OCK po 

prvi put, evidentiranih u izveštajnom periodu

Broj članova Crvenog krsta sa naplaćenom članarinom

Mladi (do navršenih 30 godina)

Odrasli (31 do navršenih 64 godine)

Broj evidentiranih angažovanja volontera

Stariji sugrađani (65 i više godina)

Ukupno

Mladi (do 

navršenih 30 

godina)

Broj volontera prema evidenciji OCK

Podaci o volonterima

Ženski

Muški

Odrasli (31 do 

navršenih 64 

godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

 113

 198  83

 45  12

 70

 170

 351

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Muški

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

Broj volontera koji su bili angažovani u realizaciji 

svih programa, projekata i poduhvata OCK 

najmanje četiri sata u izveštajnom periodu

 521TOTAL:
 79

 145

 34

 66

 7

 23

 120

 234

 354TOTAL:

Mladi (do 

navršenih 30 

godina)

Ženski

Muški

Odrasli (31 do 

navršenih 64 

godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:  64

 17

 31

 5

 10

 0

 1

 22

 42

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

angažova

 8256  5626  454  14336

 52124  21990  1242  75356

Evidentirano vreme angažovanja svih volontera

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

 11304

 1596

 51

 12951

Podaci o gradu / opštini

Broj stanovnika prema poslednjem zvaničnom popisu stanovništva

Broj naseljenih mesta na teritoriji grada/opštine

Broj osnovnih škola na teritoriji grada/opštine

 341625.00

 16.00

 35

Broj učenika osnovnih škola na teritoriji 

grada/opštine

I razred

II razred

III razred

IV razred

 3543

 3522

 3508

 3472

V razred

VI razred

VII razred

VIII razred

 3495

 3485

 3502

 3499  28026

Ukupno

Broj učenika srednjih škola na teritoriji 

grada/opštine

I razred

II razred

III razred

IV razred

 4512

 4216

 4191

 4159

Ukupno

 17078Broj srednjih škola na teritoriji grada/opštine  15
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Organizacija i razvoj - godišnji obrazac

Rad upravljačkih tela

Osnovni oblici delovanja

Broj osnovnih organizacija

Broj podružnica

Broj aktiva Ukupno

Broj povereništava

 79

 0

 10

 0  89

Broj bodova

 90

Članstvo:  Iznos naplaćene članarine

Mladi (do navršenih 30 godina)

Odrasli (31 do navršenih 64 godine)

Stariji sugrađani 65 i vise godina

 565,200.00

 159,600.00

 5,100.00  729,900.00

Ukupno

Udeo građana u članstvu Crvenog krsta sa plaćenom članarinom

Broj 

bodova

 3,79  90

Datum održavanja Skupštine 04.03.2022

Nadzorni odbor

Broj članova 

upravljačkog 

tela

Broj 

sastanaka

Struktura članova upravljačkog tela

Skupština

Upravni odbor

Komisija za finansijska pitanja i javne nabavke

Komisija za zdravstvenu delatnost

Komisija za prvu pomoć

Komisija za dobrovoljno davalaštvo krvi

Komisija za podmladak i omladinu

Komisija za socijalnu i humanitarnu delatnost

Komisija za organizaciju i razvoj

Komisija za službu traženja

Komisija za delovanje u nesreći

Komisija za informisanje

Komisija za spasilaštvo na vodi

Komisija za međunarodnu saradnju

Ostale komisije

Ukupno

 2

 5

 4

 3

 4

 4

 3

 4

 0

 4

 2

 2

 2

 1

 0

 40

 9

 3

 35

 11

 11

 11

 7

 9

 5

 0

 7

 7

 5

 0

 0

 0

 120

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Muški

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupno TOTAL

Skupština

 2

 2

 9

 14

 5

 3

 16

 19  35

Ženski

Muški

Upravni odbor

 0

 1

 4

 3

 1

 2

 5

 6  11

Nadzorni odbor

Ženski

Muški  0

 0

 0

 1

 0  0

 3  3 2

Komisije

Ženski

Muški  6

 2

 14

 37

 2

 10

 22

 49  71

Ukupan broj članova upravljačkih tela:  120
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Pokretna imovina: Motorna vozila u vlasništvu OCK

M1 - putnička 

vozila
Vrsta M - 

putnička vozila

Ukupan budžet organizacije Crvenog krsta

Struktura prihoda i rashoda organizacije

Finansijsko poslovanje

Iznos prihoda od lokalne samouprave u 

godišnjem budžetu organizacije

Iznos prihoda od donatora u godišnjem 

budžetu organizacije

 98.995.213,00

 70.730.000,00  71,45  100

 11.285.851,00  11,40  30

Udeo prihoda od lokalne samouprave u godišnjem budžetu organizacije

Broj bodova

Udeo prihoda od donatora u godišnjem budžetu organizacije

Udeo isplaćenih zarada u odnosu na ukupan budžet organizacije Crvenog krsta  20,09  100

Da li je godišnji finansijski izveštaj OCK usvojen i predat na vreme u skladu sa Zakonom

Finansijski izveštaj

√

Nepokretna imovina

Poslovni prostor za potrebe OCK

Vlasnički status: Svojina (m2)

Vlasnički status: Zakup (m2)

Vlasnički status: Korisništvo (m2)

 0,00

 0,00

 280,00

 280,00Ukupno

Magacinski prostor kao poseban namenski objekat

Vlasnički status: Svojina (m2)

Vlasnički status: Zakup (m2)

Vlasnički status: Korisništvo (m2)

Ukupno

Drugi poslovni objekat ili prostor

Vlasnički status: Svojina (m2)

Vlasnički status: Zakup (m2)

Vlasnički status: Korisništvo (m2)

Ukupno  92,00

 0,00

 0,00

 1.660,00

 1.660,00

 12,00

 0,00

 80,00

M2 - autobusi 

(m < 5t)

M3 - autobusi 

(m > 5t)

Ukupan broj 

vozila

 3  0  0  3  3  17

Broj registrovanih 

vozila

Ukupan broj 

putničkih mesta

Vrsta N - teretna 

vozila

N1 Ukupan broj 

vozila

Broj registrovanih 

vozila

Ukupna korisna 

nosivost

N2 N3

(m < 3.5t) (3.5t m < 12t) (m > 12t)

 3  0  0  3  3  2.564

Vrsta O - 

priključna vozila

O1 Ukupan broj 

vozila

Broj registrovanih 

vozila

Ukupna korisna 

nosivost

O2 O3

(m < 0.75t) (0.75t m < 3,5t) (3.5t < m < 10t)

O4

(m > 10t)

 0  0  0  0  0  0  0
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Priznanja

Srebrni znak Crvenog krsta Srbije

Zlatni znak Crvenog krsta Srbije

Medalja Crvenog krsta Srbije

Ukupno

Broj dodeljenih priznanja

 15

 8

 24 1

Broj primljenih zahvalnica/priznanja od partnera 

sa kojima CK sarađuje
 19

Partnerstvo sa lokalnom samoupravom

Prezentacija programa Crvenog krsta u lokalnoj zajednici

Budžet lokalne samouprave

Realizacija programa i aktivnosti

Ukupno

Broj održanih sastanaka u lokalnoj samoupravi 

Ostalo

 7

 7

 86

 15

 115

Nedelja Crvenog krsta i Svetski dan Crvenog krsta (8. maj)

Da li OCK je obeležila Svetski dan Crvenog krsta? √

Organizacija realizuje jednu aktivnost svakog dana u Nedelji Crvenog krsta

Organizacija realizuje dve aktivnosti svakog dana u Nedelji Crvenog krsta

Organizacija realizuje više od dve aktivnosti svakog dana u nedelji Crvenog krsta

X

X

√

Broj 

bodova

 0

 0

 60

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja 

volontera

 43

 999

Obeležavanje datuma svog osnivanja

Organizacija je prigodnom manifestacijom obeležila dan osnivanja OCK u svojoj sredini √ Datum osnivanja OCK 21.03.1881Broj bodova  20

Međunarodni dan volontera (5. decembar)

Da li OCK obeležava Međunarodni dan volontera (5. decembar)? √

Svečani prijem za volontere (broj obuhvaćenih volontera)

Tematski skupovi za volontere (broj obuhvaćenih volontera)

Zabavni sadržaji za volontere (broj obuhvaćenih volontera)

Ostale aktivnosti za volontere (broj obuhvaćenih volontera)

 75

 82

 36

 0

 193  50Ukupan broj obuhvaćenih volontera

Broj 

bodova

Predstavljanje aktivnosti Crvenog krsta i promocija volonterskog anagažovanja za građane

Broj aktivnosti Broj bodova 1 Broj obuhvaćenih građana  150

Edukacija o značaju volonterskog rada

Broj edukacija Broj bodova Broj obuhvaćenih građana 4

 20

 40  200

Broj angažovanja volontera  150

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera
 800
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Informativna i promotivna delatnost

Broj održanih konferencija za štampu

Broj poseta novinara mestima gde se realizuju programi Crvenog krsta

Broj sastanaka sa predstavnicima sredstava javnog informisanja

 10

 86

 15

Oglašavanje u štampanim medijima

Broj objava o aktivnostima Crvenog 

krsta u štampanim medijima
Broj bodova 51  40

Oglašavanje u elektronskim medijima

Broj objava o aktivnostima Crvenog krsta u 

elektronskim medijima (radio, televizija)

Broj bodova
 55

 40

Minutaža emitovanih priloga na 

lokalnim radio stanicama

Minutaža emitovanih priloga na 

lokalnim televizijama
 32  121

Internet prezentacija

Da li OCK ima internet prezentaciju koja se ažurira 4 puta godišnje (dati web adresu)? √

Internet adresa prezentacije OCK

Broj bodova  20

www.gockns.org.rs

Da li je godišnji narativni izveštaj OCK objavljen na internet prezentaciji? √ Da li je godišnji finansijski izveštaj OCK objavljen na internet prezentaciji? √

Da li OCK realizuje oglašavanje na društvenim mrežama?

Da li OCK poseduje nalog za Facebook?

Da li OCK poseduje nalog za Twitter?

√

√

X

Oglašavanje na društvenim mrežama

Da li OCK poseduje nalog za Instagram?

Da li OCK objavljuje video materijal na YouTube, 

Vimeo i drugim kanalima?

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Muški

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Izdavaštvo

Organizacija ima svoj bilten/časopis (štampani ili elektronski) koji redovno objavljuje √

Broj bod.

√

√

 20

OCK je štampala promotivni materijal (liflet, brošuru, džepni kalendar, CD, itd.) za 

kalendarske aktivnosti?

OCK je izradila video spot

OCK je izradila film

√

√

√

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

 11

 2

 3

 2

 2

 2

 0

 6

 5

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

 120

 980

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

 21

 33

Organizacija i razvoj  -  UKUPNO BODOVA  720

Mesto

Datum Sekretar Predsednik
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11.maj - Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi

Prikupljanje jedinica krvi

OCK organizuje prikupljanje jedinica krvi

Planirani broj jedinica krvi prema 

godišnjem planu prikupljanja krvi

Zadržavanje dobrovoljnih davalaca krvi

Akcija dobrovoljnog 

davanja krvi

Ulična manifestacija

Tribina/predavanje

Edukacija građana

Svečano uručivanje 

nagrada

Svečano uručivanje 

priznanja

Učešće u programu 

sredstava informisanja

√

 2470

U lokalnoj zajednici

U srednjim školama

Na fakultetima

Ukupan broj organizovanih akcija DDK

U preduzećima i ustanovama

Broj organizovanih akcija dobrovoljnog davanja krvi

 56

 39

 15

 43

 153

Broj prikupljenih jedinica krvi na organizova

Uspešnost ostvarenja godišnjeg plana prik

Broj bodova

 4519

 182,96

 600

OCK uručuje priznanja za datu krv √

20 puta data krv

1 put data krv

5 puta data krv

10 puta data krv

50 puta data krv

35 puta data krv

75 puta data krv

100 puta data krv

Ukupno svečano uručenih priznanja

Uručivanje priznanja za datu krv

 1224

 343

 192

 92

 56

 51

 16

 2

 1976

Uručena priznanja davaocima krvi za prvo davanje

Uručivanje priznanja sredinama koje su ostvarile najbolji rezultat u prethodnoj godini shodno Pravilniku CKS

Da li se OCK kvalifikuje za priznanje sredinama koje su ostvarile najbolji 

rezultat u prethodnoj godini? 
X Broj bodova  0

Broj 

bodova

 30

Ukupan broj svečano uručenih priznanja 

višestrukim davaocima
 752

Svečano uručena priznanja višestrukim 

davaocima krvi (zbir svih uručenih 

priznanja, izuzev za prvo davanje)

Broj 

bodova

 120

Obeležen 11.maj - Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi √

Broj distribuiranog promotivnog materijala

Broj učesnika edukativnog skupa

Broj učesnika edukativnog skupa

Broj prikupljenih jedinica krvi

Broj uručenih priznanja

Broj nagrađenih učenika

Broj objava u medijima

 150

 45

 70

 52

 5

 17

 1

14.jun - Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

Akcija dobrovoljnog 

davanja krvi

Ulična manifestacija

Tribina/predavanje

Edukacija građana

Svečano uručivanje 

nagrada

Svečano uručivanje 

priznanja

Učešće u programu 

sredstava informisanja

Obeležen 14.jun - Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi √

Broj distribuiranog promotivnog materijala

Broj učesnika edukativnog skupa

Broj učesnika edukativnog skupa

Broj prikupljenih jedinica krvi

Broj uručenih priznanja

Broj nagrađenih učenika

Broj objava u medijima

 200

 55

 30

 0

 69

 3

 12
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Klub 25

Broj osnovnih škola koje su učestvovale u konkursu

Broj bodova

Da li OCK sprovodi aktivnosti promocije i edukacije građana?

Regrutovanje dobrovoljnih davalaca krvi

√

Broj promotivnih aktivnosti

Broj obuhvaćenih građana

Edukacija za učenike srednjih škola

Da li OCK ima klub 25? X

Ukupan broj članova Kluba 25 - kumulativ

Broj novih članova Kluba 25 - u izveštajnom periodu

Broj članova Kluba 25 koji su dali krv u izveštaj. 

periodu

Broj akcija DDK u kojima su učestvovali članovi Kluba 

25

 0

 0

 0

 0

 0
Broj jedinica krvi prikupljenih na akcijama DDK na 

kojima su učestvovali članovi Kluba 25

Konkurs "Krv život znači"

Da li OCK realizuje Konkurs "Krv život znači"? √

 17

Obuhvat (%)

 48.57  15

Broj srednjih škola koje su učestvovale u konkursu  40.00 6  15

Promocija za građane

 7

 450

Promocija putem društvenih mreža

Ažurno prisustvo na društvenim mrežama √

Broj 

bodova

 75

Broj edukacija

Broj obuhvaćenih učenika

 10

 535

 0

 0

 2

 85

Edukacija za radnike

Broj edukacija

Broj obuhvaćenih radnika

Edukacija za volontere Crvenog krsta

Broj edukacija

Broj obuhvaćenih volontera Crvenog krsta

I-IV OŠ

Literarni

Likovni

V-VIII OŠ I-IV SŠ Ukupno

TOTAL

Video

Broj radova sa konkursa pristiglih do OCK - po kategorijama

 522  15  23  560

 15  35  97  147

 0  0  1  1

 537  50  121  708

Broj učenika na konkursu

Učenici osnovnih škola

Učenici srednjih škola

 537

 50

 587

 1,30  0

Obuhvat  učenika osnovnih 

i srednjih škola (u %)

Broj 

bodova

Ukupan broj učenika

Zadržavanje dobrovoljnih davalaca krvi

OCK vodi evidencije u podsistemu Dobrovoljno davalaštvo krvi u 

poslovno-finansijskom sistemu CKS

Ažurna evidencija u podsistemu Dobrovoljno davalaštvo krvi

√

√

Vođenje evidencije o dobrovoljnom davalaštvu krvi

Broj 

bodova

 75

 500Ukupan broj dobrovoljnih davalaca krvi od početka godine

Nabavka i uručivanje prigodnog promotivnog materijala iz sopstvenih sredstava dobrovoljnim 

davaocima krvi (u skladu sa principima dobrovoljnog davalaštva krvi i preporukama Saveta 

Evrope - što podrazumeva i mali znak pažnje)

Broj obuhvaćenih dobrovoljnih davalaca krvi

Obuhvat 

(%)

Broj 

bodova

 400  80,00  150
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Obuka za volontere Crvenog krsta

Broj obuka za volontere Crvenog krsta

Broj obučenih volontera

Obuhvat volontera (u %)

 Priznanje "Široko srce"

Javno preduzeće, ustanova, kompanija

Naseljeno mesto

Udruženje građana

√

X

X

Mesto

Motivacija dobrovoljnih davalaca krvi  -  UKUPNO BODOVA

Datum Sekretar Predsednik

 1.230

Broj bodova  150

 26,87

 3

 140

Muški

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

Uručeno priznanje "Široko srce" za kategoriju:

Srednja škola

Fakultet/visoka škola strukovnih studija √

√

 6

 50

 10

 20

 2

 0

 18

 70

 88

 120

 1.920

 2

 9

18.04.2023 10:19 3 3/Štampano 13 Strana Od



Crveni krst Novi Sad

.

Novi Sad

2022

Zdravstveno preventivna delatnost - godišnji obrazac

Program promocije zdravlja i zdravstveno preventivnih aktivnosti (Zdravi stilovi života)

Broj održanih predavanja i radionica

Predavanja i radionice za decu i mlade

Da li OCK sprovodi Program promocije zdravlja i zdravstveno preventivnih aktivnosti (Zdravi stilovi života)? √

 75

 100Broj bodova Muški

do navršenih 

14 godina

Ženski

Od 15 do navršenih 

30 godina
Ukupno

TOTAL

Broj obuhvaćenih osoba

 463

 448

 379

 619

 842

 1.067  1.909  60

Broj bodova

Predavanja i radionice za odrasle

Broj održanih predavanja i radionica

Broj bodova

Muški

do navršenih 

64 godina

Ženski

više od 64 godine
Ukupno

TOTAL Broj bodova
 30

 100

 217

 236

 2

 10

 219

 246  465  60

Broj angažovanja volontera  16  420Evidentirano vreme angažovanja volontera

Borba protiv narkomanije i drugih bolesti zavisnosti

Broj održanih predavanja i radionica

Predavanja i radionice za decu i mlade

Da li OCK sprovodi Program borbe protiv narkomanije i drugih bolesti zavisnosti? √

Broj bodova Muški

do navršenih 

14 godina

Ženski

Od 15 do navršenih 

30 godina
Ukupno

TOTAL

Broj obuhvaćenih osoba

Broj bodova

Predavanja i radionice za roditelje

Broj održanih predavanja i radionica

Broj bodova

Muški

do navršenih 

64 godina

Ženski

više od 64 godine
Ukupno

TOTAL Broj bodova

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera

 50

 100  161

 142

 379

 619

 540

 761  1.301  60

 30

 865 615

 250 1

 100

 249

 612  3  60

 60  180

31. januar - Nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima

Da li obeležavate Nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima (31.januar) √

Održana ulična akcija √  30

 30

 24

 102

Broj bodova

Organizovana tribina/predavanje/radionica √ Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera
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Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima (31. maj)

Da li obeležavate Svetski dan borbe protiv duvanskog dima (31. maj)? √

Održana ulična akcija √ Broj bodova

Organizovana tribina/predavanje/radionica √ Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 30

 29

 102
 30

Obeležavanje Svetskog dana srca (29. septembar)

Da li obeležavate Svetski dan srca (29. septembar)? √

Održana ulična akcija √ Broj bodova

Organizovana tribina/predavanje/radionica √ Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 30

 30

 27

 108

Obeležavanje Svetskog dana zdravlja (7. april)

Da li obeležavate Svetski dan zdravlja (7. april)? √

Održana ulična akcija √ Broj bodova

Organizovana tribina/predavanje/radionica √ Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 30

 30

 0

 26

 136

Organizovana konferencija za štampu X Broj bodova

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv bolesti zavisnosti (26. jun)

Da li obeležavate Svetski dan borbe protiv bolesti zavisnosti (26. jun)? √

Održana ulična akcija √ Broj bodova

Organizovana tribina/predavanje/radionica √ Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 30

 30

 20

 85

Vesela bolnica

Da li OCK realizujete projekat "Vesela bolnica"? √

Broj organizovanih obuka

Obuka za volontere

Broj učesnika

 1

 15

 15  20

 0  0

Broj volontera koji sprovode aktivnosti

Program edukacije

Broj sprovedenih radionica za decu

Broj obuhvaćene dece  0  0

 15  60Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera
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Polno prenosive infekcije (PPI) i HIV/AIDS

Broj organizovanih obuka

Broj učesnika

Obeležavanje Svetskog AIDS dana (1. decembar) 

Mesto

Zdravstveno preventivna delatnost -  UKUPNO BODOVA

Datum Sekretar Predsednik

Muški

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

 1.205

Da li OCK realizuje program prevencije polno prenosivih infekcija (PPI) i HIV/AIDS? √

Obuka za volontere

 1

 20

 8  40Broj volontera koji sprovode aktivnosti

Program edukacije

Broj sprovedenih radionica za decu

Broj učesnika

 25  70

 550  75

Broj aktivnosti

Broj posetilaca

Pozorišne predstave i druge tematske aktivnosti 

 0

 0

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 50

 300

Da li OCK obeležava Svetski AIDS dan (1. decembar)? √

Održana javna manifestacija √ Broj bodova

Organizovana tribina/predavanje/radionica √ Broj bodova
Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volonteraOrganizovana konferencija za štampu X Broj bodova

 40

 30

 30

 0

 200

 200

Količina distribuiranog promotivnog materijala 

 32

 59

 1

 24

 0

 0

 33

 83

 116

 307

 1.693

 23

 3
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Prva pomoć - godišnji obrazac

Obuka iz prve pomoći i realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja

deca predškolskog uzrasta

Osnovna obuka iz prve pomoći (6 časova)

Da li OCK sprovodi obuku iz prve pomoći i realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja? √

Broj bodova

Neformalni oblici edukacije iz PP i RPPSO

Broj organizovanih događaja (Predavanje/radionica/tribina (1-4 časa))

Da li OCK sprovodi neformalne oblike edukacije iz prve pomoći i realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja? √

Broj bodova

Takmičenje u prvoj pomoći i realističkom prikazu povreda, stanja i oboljenja

Učenici i mladi do navršenih 

30 godina

Ostali građani

 35

 150

 24

 209

 200

Ukupno:

Obuka za zaposlene i kandidate za vozače

Onovna obuka za zaposlene: 6 

časova

Napredna obuka za zaposlene: 

12 časova

Obuka za kandidate za vozače: 

8 časova

 289

 276

 5

Učenici i mladi do navršenih 30 godina

Napredna obuka iz prve pomoći (12 

časova)

Broj bodova

Ostali građani

Obuka iz realističkog prikaza (12 časova)

Ukupno:

 182

 73

 0

 255

 200

Napredna obuka (24 časa)

Obuka za ekipe prve pomoći (24 časa)

Obuka za pripadnike civilne zaštite i druge strukture (24 časa)

Broj obučenih 

osoba

Broj obučenih 

osoba

Ukupno Broj bodova 52

 0  52  100

 10  100 Broj obučenih osoba  195

Prva pomoć (Petlići)

Opštinsko/gradsko takmičenje

Broj bodova

Prva pomoć (Podmladak)

Realistički prikaz PSO

Ukupno:

Prva pomoć (Omladina)

Broj 

takmičarskih 

ekipa

Da li OCK sprovodi takmičenje u prvoj pomoći i realističkom prikazu povreda, stanja i oboljenja? √

 0

 5

 5

 4

 14

 250

Učešće na višem nivou takmičenja 

Prva pomoć (Petlići)

Broj bodova

Prva pomoć (Podmladak)

Realistički prikaz PSO

Ukupno:

Prva pomoć (Omladina)

Broj 

takmičarskih 

ekipa

 1

 1

 1

 1

 4

 160

Učešće na državnom takmičenju 

Prva pomoć (Petlići)

Broj bodova

Prva pomoć (Podmladak)

Realistički prikaz PSO

Ukupno:

Prva pomoć (Omladina)

Broj 

takmičarskih 

ekipa

 60

 3

 1

 1

 1

 0
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Prva pomoć - godišnji obrazac

Obeležavanje Svetskog dana prve pomoći (druga subota u septembru)

Da li obeležavate Svetski dan prve pomoći (druga subota u septembru)? √

Broj organizovanih aktivnosti/dogadjaja Broj bodova

Angažovanje ekipa prve pomoći 

Da li imate ekipe koje se angažuju na obezbeđivanju javnih događaja/manifestacija? √

Broj javnih događaja/manifestacija Broj bodova

Broj obučenih volontera za angažovanje Broj bodova

Promocija u direktnoj komunikaciji

 2  30  2

 7  80  8

Promocija putem medija/društvenih mreža

Broj objava

Druge aktivnosti promotivnog karaktera 

Da li sprovodite druge aktivnosti promotivnog karaktera? √

Broj organizovanih aktivnosti/dogadjaja Broj bodova

Promocija u direktnoj komunikaciji

Promocija putem medija/društvenih mreža

Broj objava

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Muški

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

Mesto

Prva pomoć -  UKUPNO BODOVA

Datum Sekretar Predsednik

 1.310

Angažovanje ekipe na javnom događaju/manifestciji

 73  100

 52  30

 52

 82

 12

 17

 0

 0

 64

 99

 163

 5.959

 1.193

 8

 16
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Podmladak i omladina - godišnji obrazac

Organizacija rada sa mladim volonterima

Mladi volonteri

Broj volontera koji su bili 

angažovani u realizaciji svih 

programa, projekata i 

poduhvata OCK najmanje četiri 

sata u izveštajnom periodu

Ukupno Broj bodova

Broj mladih članova Crvenog krsta sa naplaćenom članarinom Broj bodova 11.304  30

ŽenskiMuški

 79  145

 224  50

Ukupno evidentirano vreme angažovanja mladih volontera u svim oblastima rada OCK

Prosečno vreme angažovanja po mladom volonteru u izveštajnom periodu

Broj mladih volontera koji su počeli da volontiraju u OCK po prvi put, evidentiranih u 

izveštajnom periodu

 52.124 Broj bodova

 232,70  40

 48  30

Omladinska terenska jedinica

Da li OCK ima oformljenu Omladinsku terensku jedinicu (OTJ)? √

Godina formiranja OTJ  1996 Jovan Jovanović Zmaj

Učestvovanje mladih volontera u upravnim strukturama Crvenog krsta

Broj mladih koji su članovi komisija

Broj mladih koji su članovi skupštine 

 9  10

 1  20
Broj 

bodova
Broj mladih koji su članovi upravnog odbora

 2  20

Broj bodova

Naziv OTJ

Broj članova OTJ u tekućoj godini

Broj održanih sastanaka OTJ

Broj 

bodova

 282  40

 44  30

Da li je održana skupština OTJ? √

Datum održavanja sednice Skupštine OTJ

Broj bodova

15.10.2022

 30

Tema sednice Skupštine OTJ Motivacija volontera nakon pandemije COVID-19

Obuke i edukacije mladih

Jedinstven sistem obuke mladih

Da li OCK sprovodi Jedinstveni sistem obuke za mlade? √ Broj obuka  4  50  77Broj bodova Broj učesnika obuke

Omladinski kamp

Da li OCK sprovodi Omladinski kamp? √ Broj obuka Broj bodova Broj učesnika obuke

Školice podmlatka

Da li OCK sprovodi Školicu podmlatka? √ Broj obuka Broj bodova Broj učesnika obuke

 6  150  150

 3  150  260

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 421

 24.773
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Ukupan broj odeljenja/grupa u kojima se sprovode programske aktivnosti

Promocija humanih vrednosti

Broj radionica sprovedenih sa učenicima

Edukativni program

Struktura radionica prema tematskom sadržaju

Program u osnovnim 

školama

Tolerancija

Lični i kulturalni identitet i poštovanje razlika

Nenasilno rešavanje konflikata

Ukupno

Obuka za realizatore programa 

koje je organizovala OCK

Broj obuka

Da li OCK realizuje program Promocija humanih vrednosti? √

 4
 2

 36  4

 40  150

Realizacija Programa u osnovnim školama Ukupan broj vaspitačkih grupa u kojima se sprovode 

programske aktivnosti

Realizacija Programa u predškolaskim ustanovama

Broj radionica sprovedenih sa decom u predškolskim ustanovama

Ukupan broj radionica sprovedenih sa učenicima i decom u predškolskim i prosvetnim ustanovama Broj bodova

Broj učenika koji su obuhvaćeni programskim aktivnostima Broj dece u predškolskim ustanovama koja su 

obuhvaćena programskim aktivnostima

 327
 35

 362  100Ukupan broj učenika i dece koji su obuhvaćeni programskim aktivnostima Broj bodova

Diskriminacija i stigmatizacija

Rodna ravnopravnost

Dečja prava

Prevencija nasilja u elektronskim medijima

Broj realizovanih 

radionica

Broj 

učenika

Program u predškolskim 

ustanovama

Broj realizovanih 

radionica

Broj 

učenika

Broj bodova

Broj učesnika

 12

 4

 4

 4

 4

 4

 4

 36

 327

 103

 103

 103

 103

 103

 103

 2

 0

 2

 0

 0

 0

 0

 4

 35

 0

 35

 0

 0

 0

 0

 1

 30

 15

Realizacija dodatnih edukativnih sadržaja i aktivnosti za decu i mlade

Broj izvođenja tematskih pozorišnih predstava Broj bodova 1  80

 40

 22  10

 5

 22

 1

 3

Da li je OCK je realizovala razvojne aktivnosti ? √ Broj bodova

Broj objava na društvenim mrežama

Broj bodovaPromocija programa

Broj obuhvaćenih osnovnih škola

Broj saradnika

Broj obuhvaćenih predškolskih ustanova

Broj saradnika

Partneri u realizaciji

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 592

 4.826
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Obeležavanje Međunarodnog dana tolerancije (16. novembar)

Da li OCK Obeležava Međunarodni dan tolerancije (16. novembar)? √

Broj sadržajno različitih aktivnosti koje su realizovane Broj bodova

Trka "Za srećnije detinjstvo"

Broj angažovanja volontera

 6  30

 5

 49  623

Broj partnerskih organizacija u realizaciji

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera

Da li OCK realizuje akciju "Trka za srećnije detinjstvo"? √

OCK je realizovala akciju "Trka za srećnije detinjstvo" kao glavni nosilac aktivnosti Broj bodovaX  0

OCK je realizovala akciju "Trka za srećnije detinjstvo" u okviru aktivnosti čiji je 

nosilac drugo pravno lice
√

Trka je održana na dan kako je definisano odlukom Upravnog 

odbora Crvenog krsta Srbije
X

Broj akcija/lokacija na kojima je Trka realizovana

Broj prosvetnih ustanova koje su uključene u realizaciju 

Broj učesnika Trke sa startnim brojevima

 16

 1

 1.100  50

 100  20Procenat prikupljenih sredstava od prodaje startnih brojeva

Broj 

bodova

Broj učesnika Trke (Deca i učenici osnovnih i srednjih škola)

Deca predškolskog uzrasta

Učenici osnovnih škola

Učenici srednjih škola

Ukupan broj učesnika Trke

 112

 752

 36

 900

 200

 42

 336
Broj ostalih učesnika Trke (18 godina i stariji)

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Bezbednost dece u saobraćaju

Da li OCK sprovodi akciju "Bezbednost dece u saobraćaju"? √

Broj sprovedenih aktivnosti Broj bodova 7  30  490

 1

 245  53

 2

Broj dece obuhvaćene akcijom Broj bodova

Broj prosvetnih ustanova uključenih u realizaciju

Organizovani prelazak ulice na pešačkom prelazu 

u neposrednoj blizini prosvetnih ustanova 

Procenjeni broj obuhvaćene dece

 40

Predavanje i radionice

Broj dece  245

Zaustavljanje vozača i usmeravanje 

njihove pažnje na bezbednost dece 

Broj zaustavljenih vozača

Simulacija povreda koje mogu nastati kao 

posledica nepravilnog učestvovanja u saobraćaju 

i prikaz veštine ukazivanja prve pomoći 

Broj izvedenih simulacija

Partneri u realizaciji

Broj partnera u realizaciji

 253

 2

 9

 3

 0

 28

 147

Prosvetne ustanove

MUP/policijska stanica

Ostali

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj 

saradnika

Distribucija promotivnog materijala

Količina
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Dečja nedelja

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Muški

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

Podmladak i omladina  -  UKUPNO BODOVA

Mesto

Datum Sekretar Predsednik

 1.280

Da li OCK obeležava  Dečju nedelju? √

Broj sadržajno različitih aktivnosti

Broj obuhvaćene dece

Broj partnerskih organizacija 

Količina distribuiranog promotivnog materijala 

Broj 

bodova

 4  20

 412  30

 4

 0

 11

 78

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 79

 145

 0

 0

 0

 0

 79

 145

 224

 1.143

 30.783

 16

 12
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Program narodnih kuhinja

Da li OCK realizuje program narodnih kuhinja?

Priprema obroka

Priprema hleba

Podela obroka

Broj podeljenih lanč paketa u 

slučajevima prekida pripreme obroka

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

√

Da li lokalna samouprava podržava realizaciju programa? √
Broj 

bodova

Obroke samostalno priprema OCK u kuhinji koju poseduje organizacija

Obroke uslužno priprema drugo preduzeće ili ustanova

X

√

 0

 100

Period realizacije programa

Broj meseci u godini u kojima se realizuje Program:

Broj 

bodova

Samo prema ciklusu CKS

Ciklusno + 1 dodatni mesec

Ciklusno + 2 dodatna meseca

Ciklusno + 3 i više dodatnih meseci √

X

X

X

 0

 0

 30

Dinamika realizacije

Broj dana u nedelji u kojima se pripremaju i distribuiraju obroci

Broj 

bodova

5 (radnim danima)

6 dana u nedelji

7 dana u nedelji

√

X

X

 0

 0

Obim realizacije

Broj korisnika za koje se pripremaju obroci

Deca (0-6 godina)

Deca (7-14 godina)

Mladi (15-17 godina)

Broj pripremljenih obroka u izveštajnom periodu

Mladi (18-30 godina)

Odrasli (31-64 godina)

Stariji (65+ godina)

 158.400

 68

 119

 47

 72

 179

 115

 600 234
Ukupan broj dece do 

navršenih 17 godina
Ukupan broj korisnika

Broj bodova  80

Nabavku dopunskih artikala hrane vrši OCK?

Nabavka dopunskih artikala hrane

√ Broj bodova  10

Nabavku dopunskih artikala hrane vrši Lokalna samouprava X

Da li OCK samostalno priprema hleb u sopstvenoj kuhinji?

Da li nabavku usluge pripreme hleba za potrebe NK realizuje OCK?

X

√

 0

 10

Nabavku usluge pripreme hleba za potrebe NK realizuje Lokalna samouprava X

 0

 2

 264

 4.848

Da li podelu obroka vrši preduzeće koje 

uslužno priprema obroke?
X Broj distributivnh punktova

Da li podelu obroka vrši OCK formiranjem distributivnih punktova? √ Broj distributivnh punktova Broj bodova

 0

 15

Pored distributivnih punktova hrana se dostavlja na kućnu adresu √ Broj bodova  20

Broj domaćinstava za koja se hrana dostavlja na kućnu adresu  28

Distribucija pripremljene i dopremljene hrane izvan sistema Programa nardonih 

kuhinja Crvenog krsta

U objektima Crvenog krsta se vrši isključivo distribucija već 

pripremljene i dopremljene hrane
X

Broj bodova

 0

18.04.2023 10:20 1 9/Štampano 13 Strana Od



Crveni krst Novi Sad

.

Novi Sad

2022

Socijalna delatnost - godišnji obrazac

Broj distribuiranih sledovanja pomoći 

u vidu porodičnih paketa

Program pomoći u vidu porodičnih paketa hrane i higijene za najugroženije građane

Da li OCK realizuje Program porodičnih paketa obezbeđenih sa nivoa sedišta CKS? X

Paketi obezbeđeni sa nivoa sedišta CKS

Ukupan broj lokacija (mesnih samouprava) Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 0  0  0Broj bodova Podela se vrši korisnicima direktno iz objekta Crvenog krsta X

Broj bodova

Podela se vrši korisnicima na terenu X  0  0

 0

 0

 0

 0

Broj porodica obuhvaćenih programom

Broj pojedinaca obuhvaćenih programom

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa planiranjem realizacije

Broj terenskih poseta (operativni terenski rad)

Paketi obezbeđeni sa višeg nivoa organizovanja (CK KIM, CK Vojvodina, CK Beograd)

Da li OCK realizuje Program/projekat porodičnih paketa obezbedjenih od višeg nivoa organizovanja (CK KiM, CK Vojvodina, CK Beograd)? √

Broj distribuiranih sledovanja pomoći 

u vidu porodičnih paketa
Broj bodova 500  30  5Podela se vrši korisnicima direktno iz objekta Crvenog krsta √

Broj bodova

Ukupan broj lokacija (mesnih samouprava) Broj bodovaPodela se vrši korisnicima na terenu √

Broj porodica obuhvaćenih programom

Broj pojedinaca obuhvaćenih programom

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa planiranjem realizacije

Broj terenskih poseta (operativni terenski rad)

 30

 1.250

 20

 25

 500

 17

Paketi obezbeđeni iz lokalnih izvora

Da li OCK realizuje program/projekat porodičinih paketa obezbeđenih iz lokalnih izvora? √

Broj distribuiranih sledovanja pomoći u vidu porodičnih paketa Broj bodova 9.999  45

 20

 5

OCK sprovodi postupak javne nabavke gotovih paketa 

OCK sprovodi postupak javne nabavke artikala za pakete i vrši njihovo pakovanje

X

√
Broj bodova

Podela se vrši korisnicima direktno iz objekta Crvenog krsta √ Broj bodova

Podela se vrši korisnicima na terenu Ukupan broj lokacija (mesnih samouprava) Broj bodova√

Broj porodica obuhvaćenih programom

Broj pojedinaca obuhvaćenih programom

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa planiranjem realizacije

Broj terenskih poseta (operativni terenski rad)

 18  20

 3.630

 12.700

 43

 123

 151

 10.120
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Direktna pomoć i podrška najugorženijim građanima - Kontinuirana sabirna akcija

Da li OCK prikuplja i distribuira pomoć u vidu artikala hrane i higijene iz lokalnih, sopstvenih ili donatorskih izvora sredstava? √

Količina distribuiranih artikala hrane 

(uključujući i Mesec solidarnosti)  (kg)

Količina distribuiranih artikala higijene 

(uključujući i Mesec solidarnosti)  (kg)

Količina distribuirane odeće i obuće 

(uključujući i Mesec solidarnosti)  (kg)

Ukupna količina distribuirane 

humanitarne pomoći

Mesec solidatnosti

Da li OCK obeležava Mesec solidarnosti? √

Prikupljanje novčanih sredstava

Broj angažovanja volontera

Da li OCK redovno sprovodi prikupljanje, selekciju, klasifikaciju i distribuciju polovne odeće i obuće i drugih dobara? √

Distribucija humanitarne pomoći

Količina distribuirane ostale pomoći 

(uključujući i Mesec solidarnosti)  (kg)

 323.186,00  20

 46.136,00  20

 5.350,00  20

 446.733,00  20

 821.405,00

Broj 

bodova

Vrednost donirane pomoći  42.457.351,50

 4.430

 13.703
 60

 4.430

 86

Ukupan broj porodica kojima je distibuirana humanitarna pomoć u vidu 

artikala hrane i higijene, polovne odeće i obuće i ostalog

Broj pojedinaca kojima je distibuirana humanitarna pomoć u 

vidu artikala hrane i higijene, polovne odeće i obuće i ostalog

Broj osoba koje su se obratile Crvenom krstu za neki od vidova pomoći ili 

podrške u izveštajnom periodu (pisanim putem ili ličnim obraćanjem)

Broj terenskih poseta (operativni terenski rad)

Broj bodova

Da li OCK sprovodi namenske humanitarne akcije sa ciljem prikupljanja sredstava (koncerti, sportski susreti, prodajne izložbe i sl.)? √

Broj organizovanih humanitarnih akcija u cilju prikupljanja 

sredstava (koncerti, sportski susreti, prodajne izložbe i sl.)

Broj 

bodova

Iznos prikupljennih novčanih sredstava u humanitarnim 

akcijama
 14  25  270.295,00

 16  160Evidentirano vreme angažovanja volontera

Da li OCK sprovodi sabirnu akciju prikupljanja pomoći u naturi? √

Da li OCK prikuplja novčana sredstva (dostavljanjem blanko uplatnica, postavljanjem kasica i sl.)?

Da li OCK organizuje humanitarne koncerte, priredbe, izložbe i sl. u cilju prikupljanja sredstava?

√

Broj bodova  15

 15

 15

 4.125,00

 1.500,00

 8.920,00

 14.545,00

√

Broj bodova

Broj bodova

Količina distribuiranih artikala hrane u okviru Meseca solidarnosti (kg)

Količina distribuiranih artikala higijene u Meseca solidarnosti (kg)

Količina distribuirane ostale humanitarne pomoći u okviru Meseca solidarnosti (kg)

Ukupna količina distribuirane humanitarne pomoći u okviru Meseca solidarnosti

Evidentirano vreme angažovanja volonteraBroj angažovanja volontera

Broj porodica koje su obuhvaćene distribucijom humanitarne pomoći u okviru obeležavanja Meseca solidarnosti

Broj pojedinaca koji su obuhvaćeni distribucijom humanitarne pomoći u okviru obeležavanja Meseca solidarnosti

Vrednost prikupljene humanitarne pomoći u okviru obeležavanja Meseca solidarnosti u novcu

 1.436

 4.595

 3.127.200,00

 84  672
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Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva (17. oktobar)

Da li OCK obeležava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva (17. oktobar)? √

Da li su pojačani obroci u narodnim kuhinjama? √ Broj bodova  5  5

 5

 10  5

Podela garderobe za decu i odrasle stanovnicima Velikog rita, uz podršku zdravstvene medijatorke

 3.000,00  8  64

Nastupi u sredstvima javnog informisanja √

Poseta narodnim kuhinjama sa predstavnicima lokalne samouprave, drugih donatora i predstavnicima sredstava javnog informisanja √

Prikupljanje i distribucija artikala hrane 

najugroženijim građanima

√ Broj bodova Ostale prigodne aktivnosti √

Broj bodova

Navesti ostale prigodne aktivnosti

Količina distribuirane humanitarne pomoći u 

okviru akcije (kg) Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera

Oporavak dece

Oporavak dece obezbeđen iz višeg nivoa organizovanja

Da li OCK organizuje oporavak dece od sredstava obezbeđenih od viših nivoa organizovanja? √

Broj dece koja su bila na oporavku u odmaralištu CKS u Baošićima

Broj dece koja su bila na oporavku u drugim objektima CK

Broj dece koja su bila na oporavku u ostalim objektima van strukture CK

Ukupan broj dece koja su bila na oporavku od 

sredstava obezbeđenih od viših nivoa organizovanja

Broj bodova

 0

 0

 4

 4

 10

Oporavak dece obezbeđen iz lokalnih izvora finansiranja

Da li OCK organizuje oporavak dece od sredstava obezbeđenih iz lokalnih izvora finansiranja? √

Broj dece koja su bila na oporavku u odmaralištu CKS u Baošićima

Broj dece koja su bila na oporavku u drugim objektima CK

Broj dece koja su bila na oporavku u ostalim objektima van strukture CK

Ukupan broj dece koja su bila na oporavku iz 

lokalnih izvora finansiranja

Broj bodova

 70

 0

 30

 100

 60

Oporavak dece obezbeđen iz sopstvenih izvora finansiranja

Da li OCK organizuje oporavak dece od sredstava obezbeđenih iz sopstvenih izvora finansiranja? √

Broj dece koja su bila na oporavku u odmaralištu CKS u Baošićima

Broj dece koja su bila na oporavku u drugim objektima CK

Broj dece koja su bila na oporavku u ostalim objektima van strukture CK

Ukupan broj dece koja su bila na oporavku iz 

sopstevenih sredstava 

Broj bodova

 0

 0

 42

 42

 60

Evidentirano vreme angažovanja volonteraBroj angažovanja volontera  328 30

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa realizacijom  8
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Akcija "Jedan paketić mnogo ljubavi"

Da li OCK realizuje akciju "Jedan paketić mnogo ljubavi" (iz sopstvenih ili donatorskih sredstava)? √

Broj obezbeđenih i podeljenih novogodišnjih/božićnih paketića Broj bodova 1.436  50  25

 250Podela novogodišnjih/božićnih paketa u okviru akcije organizovana je uz prigodan program za decu 

(priredba, predstava, poseta dece u kući sa deda mrazom i sl.)
√

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj angažovanja volontera

Akcija "Paket za novorođenu bebu"

Da li OCK sprovodi akciju "Paket za novorođenu bebu" (iz sopstvenih, lokalnih ili donatorskih sredstava) u nedelji Crvenog krsta? √

Broj obezbeđenih i podeljenih paketa (iz sopstvenih, lokalnih ili 

donatorskih sredstava) 
Broj bodova

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa realizacijom Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj angažovanja volontera 110  50

 2

 5

 40

Aktivnosti usmerene na osobe sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Da li OCK sprovodi aktivnosti usmerene na osobe sa smetnjama u razvoju i invaliditetom? √

Broj pojedinačnih aktivnosti realizovanih u cilju podrške Broj bodova Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj angažovanja volontera

 21  30

 11

 150

Aktivnosti usmerene na beskućnike kao posebno osetljive grupe

Da li OCK realizuju aktivnosti usmerene na beskućnike? √ Broj beskućnika sa kojima je ostavren kontakt Broj bodova

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj angažovanja volontera

 22

 64  30

 30

Broj pruženih interventnih paketa (direktno pružena pomoć u vidu hrane, polovne odeće, higijene, baterijskih lampi, kabanica i dr.)

Ukupan broj pojedinačnih aktivnosti realizovanih u cilju podrške (pruženi saveti: u vezi pravno regulativnih poslova, zdravstveni saveti, 

usmeravanje u relevantne institucije i organizacije i drugi vidovi podrške)
 64

Količina humanitarne pomoći koja je distribuirana beskućnicima  434,00

 6

 14

 14

 56

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa realizacijom

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa realizacijom

Kasice Crvenog krsta - prikupljanje priloga građana

Da li OCK sprovodi prikupljanje priloga građana putem kasica Crvenog krsta? √

Broj partnera sa kojima je ugovoreno postavljanje kasica (inicirano sa viših nivoa organizovanja)

Broj kasica koje su postavljene u poslovnim prostorima partnera (u bankama, marketima, opštini, apotekama itd.) 

Broj partnera sa kojima je ugovoreno postavljanje kasica (inicirano od strane OCK)

Broj kasica koje su postavljene u poslovnim prostorima partnera (u bankama, marketima, opštini, apotekama itd.) 

Ukupna vrednost prikupljenih sredstava u izveštajnom periodu (bez izdvajanja postotka za više nivoe organizovanja)

 11

 11

 1

 1

 166.385,00

 26  78Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera
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Programi za starije

Da li OCK pruža uslugu brige o starijima? √

PRUŽANJE USLUGA BRIGE O STARIJIMA

Broj korisnika u urbanim područjima

od 65 do 

navršenih 

74 godine

Ženski

Muški

od 75 do 

navršenih 84 

godina

85 i više 

godina
Ukupno

TOTAL:

 7

 10

 2

 8

 3

 1

 12

 19

 31

 15

 36

 22

 97

 6

 22

 43

 155

 198  60

 229  50
 9.999

 7.450

Broj korisnika u ostalim područjima

od 65 do 

navršenih 

74 godine

Ženski

Muški

od 75 do 

navršenih 84 

godina

85 i više 

godina
Ukupno

TOTAL:

Broj 

bodova

Ukupan broj korisnika 

(urbana + ostala područja)
Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Da li OCK organizuje grupe samopomoći? X

GRUPE SAMOPOMOĆI

Broj korisnika u urbanim područjima

od 65 do 

navršenih 

74 godine

Ženski

Muški

od 75 do 

navršenih 84 

godina

85 i više 

godina
Ukupno

TOTAL:

Broj korisnika u ostalim područjima

od 65 do 

navršenih 

74 godine

Ženski

Muški

od 75 do 

navršenih 84 

godina

85 i više 

godina
Ukupno

TOTAL:

Ukupan broj korisnika 

(urbana + ostala područja)

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj grupa samopomoći Broj bodova 0  0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0
 0

 0

 0

 0

 0

 0

KLUB ZA STARIJE

Da li OCK organizuje klub za starije? X

od 65 do 

navršenih 

74 godine

Ženski

Muški

od 75 do 

navršenih 84 

godina

85 i više 

godina
Ukupno Ukupan broj 

članova kluba 

za starije

Broj 

bodova Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0  0  0

 0

 0
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Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv diskriminacije i nasilja nad starijima (15. jun)

Da li OCK obeležava Međunarodni dan borbe protiv diskriminacije i nasilja nad starijima (15. jun)? √

Održana promotivna ulična akcija

Održana tribina/predavanje/radionica

√

√

Broj bodova

Broj bodova

 15

 15

 17

 68

 15

 15

 2

 16

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba (1. oktobar)

Da li OCK obeležava Međunarodni dan starijih osoba (1. oktobar)? √

Održana promotivna ulična akcija

Održana tribina/predavanje/radionica

√

√

Broj bodova

Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Akcija "Sunčana jesen života"

Da li OCK sprovodi akciju "Sunčana jesen života"? √

Broj angažovanih volontera

Broj organizovanih akcija

Broj bodova

Broj bodova Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volonteraBroj obuhvaćenih osoba Broj bodova  15 320

 15 36

 15 51

 146

 1.112

Akcija "Radni vikend na selu"

Da li OCK sprovodi akciju "Radni vikend na selu"? X

Broj obuhvaćenih seoskih domaćinstava Broj bodova Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 0  0  0

 0
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Podrška socijalnom uključivanju dece iz osetljivih grupa 

Aktivnosti i radionice za uzrast od 4 do 7 godina prema standardima CKS (Vodič za OCK u pružanju podrške socijalnoj uključenosti deci i porodicama iz osetljivih grupa)

Da li OCK realizuje aktivnosti i radionice prema standardima CKS za decu uzrasta 4 - 7 godina? X

UkupnoMuški ŽenskiBroj dece koja 

su učestvovala 

u aktivnostima 
 0 0 0 0

Broj 

bodova UkupnoMuški ŽenskiBroj dece koja su uz podršku 

OCK upisana u redovnu 

predškolsku ustanovu  

Broj dece koja su uz podršku 

OCK upisana u predškolski 

pripremni program 

UkupnoMuški Ženski Broj dece koja su uz podršku 

OCK upisana u prvi razred 

UkupnoMuški Ženski

Ukupan broj dece koja su učestvovala na aktivnostima od početka realizacije aktivnosti u OCK 

 0  0  0

 0  0  0  0  0  0

 0

Aktivnosti i radionice za uzrast od 7 do 10 godina prema standardima CKS (Vodič za OCK u pružanju podrške socijalnoj uključenosti deci i porodicama iz 

osetljivih grupa)

Da li OCK realizuje aktivnosti i radionice prema standardima CKS za decu uzrasta 7 - 10 godina? X

UkupnoMuški ŽenskiBroj dece koja 

su učestvovala 

u aktivnostima 

Broj 

bodova UkupnoMuški ŽenskiBroj dece koja su uz podršku 

OCK uspešno prešla u naredni 

razred

Ukupan broj dece koja su učestvovala na aktivnostima od početka realizacije aktivnosti u OCK

 0  0  0  0  0  0  0

 0

Aktivnosti i radionice za uzrast od 10 do 14 godina prema standardima CKS (Vodič za OCK u pružanju podrške socijalnoj uključenosti deci i porodicama 

iz osetljivih grupa)

Da li OCK realizuje aktivnosti i radionice prema standardima CKS za decu uzrasta 10 - 14 godina? X

UkupnoMuški ŽenskiBroj dece koja 

su učestvovala 

u aktivnostima 

Broj 

bodova UkupnoMuški ŽenskiBroj dece koja su uz podršku 

OCK uspešno prešla u naredni 

razred 

Broj dece koja su uz podršku 

OCK uspešno završila osnovnu 

školu 

UkupnoMuški Ženski Broj dece koja su uz podršku 

OCK upisala srednju školu

UkupnoMuški Ženski

Ukupan broj dece koja su učestvovala na aktivnostima od početka realizacije aktivnosti u OCK 

 0  0  0  0  0  0  0

 0  0 0  0  0  0

 0
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Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Muški

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

Socijalna delatnost  -  UKUPNO BODOVA

Mesto

Datum Sekretar Predsednik

 1.190

 981

 28.192

 51

 96
 39

 69

 38

 72

 3

 8

 80

 149

 229

Zajedničke aktivnosti roditelja i dece prema standardima CKS (Vodič za OCK u pružanju podrške socijalnoj uključenosti deci i porodicama iz osetljivih 

grupa)

Podrška socijalnom uključivanju dece iz osetljivih grupa 

Da li OCK realizuje zajedničke aktivnosti roditelja i dece prema standardima CKS? √

UkupnoMuški Ženski
Broj roditelja koji su 

učestvovali u 

aktivnostima 

Broj 

bodova

 0  0  0  0
 27

Ukupan broj roditelja koji su učestvovali u aktivnostima od 

početka realizacije aktivnosti u OCK 

Broj dece iz udaljenih seoskih sredina koja su uključena u aktivnost

Muški

Broj dece romske nacionalnosti koja su uključena u aktivnosti 

Broj dece sa smetnjama u razvoju koja su uključena u aktivnosti

Broj dece iz porodica korisnika novčane socijalne pmoći koja su uključena u aktivnosti

Broj dece bez roditeljskog staranja koja su uključena u aktivnosti

Broj vršnjaka uključenih u aktivnosti iz tipične populacije uključujući i podmladak CK

Ženski

Struktura korisnika programa

Ukupno Obuhvat (%)
Broj 

bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 0  0  0  0,00  0

 14

 180

 0  0  0  0,00  0

 0,00 0 0  0  0

 0  0  0  0,00  0

 0 0  0  0,00  0

 0  0  0  0,00  0
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Služba traženja & Program borbe protiv trgovine ljudima - godišnji obrazac

Služba traženja

Broj primljenih zahteva u 

izveštajnom periodu

Prijem i obrada zahteva za izdavanje potvrda o vremenu 

provedenom u zarobljeništvu (za ratne i civilne zarobljenike) 

koji se odnose na Drugi svetski rat (1941 - 1945)

Da li OCK vrši prijem i obradu zahteva koji se odnose na Službu traženja? √

Broj 

bodova

Prijem i obrada zahteva za traženje lica sa kojima je prekinut 

kontakt nevezano za oružani sukob (humanitarna traženja) 

Kapacitet OCK

Obeležavanje Međunarodnog dana nestalih (30. avgust) √

 0  0
 0  0

 2  20  0  0

Prijem i obrada zahteva za traženje nestalih lica (uzimanje ante-mortem podataka i kontakt 

sa porodicama) u sukobima na prostoru bivše Jugoslavije (BiH, Hrvatska i KiM) 1991-1999

Broj primljenih i pokrenutih zahteva u izveštajnom 

periodu
Broj bodova

Broj primljenih zahteva u 

izveštajnom periodu

Broj 

bodova

Prijem i obrada zahteva za traženje lica odnosno uspostavljanje porodičnih veza, uključujući 

porodične poruke Crvenog krsta, u kategoriji iregularnih migranata i/ili tražilaca azila

Broj primljenih i pokrenutih zahteva/porodičnih poruka 

CK u izveštajnom periodu
Broj bodova

Poseta centrima za prihvat migranata/tražioca azila

Da li OCK realizuje posete centrima za prihvat migranata/tražioca azila? X

 0  0  2  20Broj poseta Broj bodova

Sastanci i kontakti sa partnerima

Da li OCK sarađuje sa partnerima? √

Broj sastanaka Broj bodova

Obeležavanje Međunarodnog dana nestalih (30. avgust)

Organizovana distribucija promotivnog materijala? √

Organizovana javna manifestacija √

Organizovana javna tribina/predavanje X

Organizovana konferencija za štampu i učešće u lokalnim medijima

√

X

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Muški

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

 2

 2

 48 6

 10

 7

 3

 0

 0

 2

Na nivou organizacije postoji saradnik / 

volonter obučen za aktivnosti ST

Broj 

bodova

 20

 20

 20

√
OCK ima obrasce za Zahteve koji se 

odnose na humanitarna traženja

Broj 

bodova

Angažovani volonteri u organizaciji obeleževanja Međunarodnog 

dana nestalih
√

√
OCK ima obrasce za Zahteve koji se 

odnose na Drugi svetski rat

 1

 5

 2

 10

 10

 0

 0

 10
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Program borbe protiv trgovine ljudima

Da li OCK sprovodi Program borbe protiv trgovine ljudima? √

Ukupan broj sertifikovanih edukatora koji sprovode aktivnosti

Ukupan broj licenciranih trenera koji realizuju aktivnosti Programa borbe protiv trgovine ljudima Broj bodova

Motivacija edukatora i trenera

 9

 5  50

 9  45  1  30

 2  20

Obuka edukatora prema standardizovanom metodu obuke u izveštajnom periodu

Broj sertifikovanih edukatora Broj bodova Broj bodovaBroj obuka za nove edukatore 

Angažovanje trenera

Broj učešća trenera iz OCK u sprovođenju obuka u organizaciji druge OCK ili CKS Broj bodova

Informativne radionice za ugrožene ciljne grupe u cilju prevencije trgovine ljudima i za profesionalce koji mogu doći u kontakt sa potencijalnom 

žrtvom trgovine ljudima

Broj održanih informativnih radionica Broj bodova 75  150

 0  0

 495  743

 181  205

 37  107

Broj informisanih pojedinaca tokom realizacije informativnih radionica u izveštajnom periodu

Učenici u srednjoj školi

Muški

Deca predškolskog uzrasta

Učenici u osnovnoj školi

Studenti

Deca sa smetnjama u razvoju

Deca bez roditeljskog staranja

Ženski

Pripadnici romske nacionalne manjine

Korisnici Programa narodnih kuhinja

Predstavnici medija

Muški

Migranti

Roditelji

Zdravstveni radnici

Prosvetni radnici

Predstavnici lokalne samouprave

Ženski

Ukupno:

TOTALOstali profesionalci

 5  6

 4  6

 4  7

 0  0

 0  0

 0  0

 0  3

 0  0

 0  5

 2  0

 5  26

 733  1.108  1.841

 5  32  90

 340

Promocija programa

Broj medijskih članaka Broj objava na internetu Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera
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Program borbe protiv trgovine ljudima

Mesto

Služba traženja & Program borbe protiv trgovine ljudima -  UKUPNO BODOVA

Datum Sekretar Predsednik

Muški

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani za Program borbe protiv trgovine ljudima

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih odnosa

Da li OCK obeležava Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima (30. jul)? √

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Održana ulična manifestacija √ Broj bodova

Nastup/objava u medijima √ Broj bodova

 515

Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima (30. jul)

 20

 20

 0

 0

Obeležavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar)

Da li OCK obeležava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar)? √

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Održana ulična manifestacija √ Broj bodova

Nastup/objava u medijima √ Broj bodova

 20

 20

 10

 8

 40

Održana tribina/predavanje √ Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera  5.224

 320

 2

 18

 0

 0

 0

 0

 2

 18

 20

 7

 3
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Priprema za odgovor na nesreće

Da li OCK realizuje program pripreme za odgovor na nesreće ?

Priprema i razvijanje planskih dokumenata 

Jedinica za odgovor za nesreće

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

√

Da li je razvijen plan zaštite i spasavanja u skladu sa čl.17. i 18. Zakon 

o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i 

čl.9 zakona o CKS?

Da li je Razvijen godišnji plan rada OCK koji sadrzi aktivnosti delovanja 

u nesrećama?

X

√

Priprema OCK za delovanje u nesrećama u okviru integrisanog sistema zaštite 

i spasavanja 

Da li OCK poseduje rešenje opštinskog/gradskog štaba za vanredne situacije kojim je 

određena kao osposobljeno pravno lice od značaja za zaštitu i spasavanje?

Predstavnik CK je član opštinskog/gradskog štaba za vanredne situacije i član je 

stručnog operativnog tima (SOT)

Broj sastanaka opštinskog/gradskog štaba za vanredne situacije na kom je 

učestvovao predstavnik OCK 

Broj radnih sastanaka/dogovora sa partnerima na loklanom nivou iz oblasti DuN 

√

√

Da li OCK ima formiranu jedinicu za odgovor za 

nesreće koja je u funkciji? √

Minimalni broj članova jedinice

 15

 18

Mapiranje potencijalnih korisnika prema mogućem scenariju nesreća odnosno opasnostima na njihovoj teritoriji delovanja

Broj naselja za koje OCK ima mapiprane potencijalne korisnike prema mogućem scenariju nesreća, 

odnosno opasnostima na njihovoj teritoriji delovanja
Broj bodova 7  43,75  50Obuhvat (%)

Od 17 do 

30 godina

Ženski

Muški

Od 31 do 

64 godine

65 i više 

godina
Ukupno

TOTAL

 11

 110

 50

 36

 16

 12

 5

 3

 0

 0

 21

 15  36

Broj članova jedinice za odgovor na nesreće 

Nacionalni timovi za delovanje u nesrećama

Broj volontera OCK koji su članovi Nacionalnih 

timova 
 2  10

Broj bodova

Obuka za jedinice za odgovor na nesreće realizovane po jedinstvenom 

programu obučavanja CKS 

Broj bodova

Broj obuka za jednice za odgovor na nesreće Broj bodova

 5

 45 1

 35
Broj učesnika na obukama za jednice za 

odgovor na nesreće
Broj bodova

Organizacija i realizacija vežbi za DuN od strane OCK 

Broj organizovanih vežbi zaštite i spasavanja Broj bodova

 6

 1  40

 2  2

 1

 0

 0

 4

 7  11

Broj učesnika na vežbi zaštite i spasavanja iz OCK - obučenih članova jedinice ili NT

Od 17 do 

30 godina

Ženski

Muški

Od 31 do 

64 godine

65 i više 

godina
Ukupno

TOTAL

Prosečni udeo broja učesnika na 

pojedinačnim vežbama zaštite i spasavanja iz 

OCK u odnosu na minimalni obavezni broj 

članova jedinice 

 30,56  0Broj bodova
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Priprema za odgovor na nesreće

Broj organizovanih vežbi zaštite i spasavanja

Vežbe zaštite i spasavanja organzovanih od strane drugih subjekata ZIS

Da li OCK realizuje aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim modulima Crvenog krsta Srbije? √

Da li OCK realizuje lokalne događaje/kampanje unapređivanja svesti smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama 

CKS?
√

Broj obuhvaćenih osoba Broj bodova

 2 Broj bodova  35

Broj učesnika na vežbi zaštite i spasavanja iz OCK

Od 17 do 

30 godina

Ženski

Muški

Od 31 do 

64 godine

65 i više 

godina
Ukupno

TOTAL 82

 98

 34

 25

 0

 0

 116

 123  239

 6Broj angažovanja volontera

Javno predstavljanje kapaciteta za odgovor na nesreće

Broj predstavljanja kapaciteta 

za odgovor na nesreće u 

lokalnoj zajednici
Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera  96

 1  35

 10

 30

Smanjenje rizika od katatsrofa

Lokalni događaji/kampanje podizanja svesti 

 220  0,06  0  0

 5  50

Obuhvat građana (%) Ukupano trajanje

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera

Plenarna predavanja u osnovnim školama

Da li OCK realizuje plenarna predavanjana temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS? √

Broj obuhvaćenih učenika Broj bodovaObuhvat učenika (%) Ukupan broj obuhvaćenih osnovnih škola

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera

 150  0,54  0  1

 6  16  98Ukupano trajanje

Kviz znanja

Da li OCK realizuje kvizove znanja na temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS? √

Broj obuhvaćenih učenika trećeg 

razreda na teritoriji opštine
Broj bodovaObuhvat učenika (%) Ukupan broj obuhvaćenih škola

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volonteraUkupano trajanje

 0  0,00  0  0

 0  0  0

Radionica/Školski časovi nastavnih jedinica za učenike nižeg osnovno školskog uzrasta

Da li OCK realizuje edukacije na temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS od 10 nastavnih jedinica? X

Broj obuhvaćenih učenika trećeg razreda Broj bodova Ukupan broj obuhvaćenih škola

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volonteraUkupano trajanje

 0  0  0

 0  0  0
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Smanjenje rizika od katatsrofa

Da li OCK realizuje aktivnosti smanjenja rizika od katastofa u skladu sa standardizovanim modulima Crvenog krsta Srbije? √

Lokalna takmičenja

Broj angažovanja volontera

Da li OCK realizuje lokalna takmičenja na temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS? X

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj učenika na takmičenju Broj bodova 0  0  0

 0  0  0

Ukupan broj obuhvaćenih škola

Ukupano trajanje

Praktične vežbe evakuacije iz škola 

Broj angažovanja volontera

Da li OCK realizuje praktične vežbe evakuacije na temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS? √

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj obuhvaćenih učenika 

na teritoriji opštine/grada
Broj bodova Ukupan broj obuhvaćenih škola

Ukupano trajanje

Obuhvat učenika (%) 150  0,54  0  1

 4  16  96

Lokalne obuke volontera 

Broj angažovanja volontera

Da li OCK realizuje lokalnu obuku volontera na temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS? X

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj obuhvaćenih osoba Broj bodova Ukupano trajanje 0  0  0

 0  0

Lokalne obuke prosvetnih radnika 

Broj angažovanja volontera

Da li OCK realizuje lokalnu obuku prosvetnih radnika na temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS? X

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj obuhvaćenih osoba Broj bodova Ukupano trajanje 0  0  0

 0  0
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Odgovor na nesreće

Da li je OCK sprovela program odgovora na nesreće? √

Broj nesreća u lokalnoj zajednici na koje je OCK odgovorila

Obuhvat pomognutih porodica koje su 

bile pogođene nesrećom

Broj 

bodova

Da li je OCK je angažovala sopstvenu opremu za odgovor na nesreće? √

Ukupna vrednost distribuirane pomoći u RSD 

Iznos novčane pomoći

Ukupan broj porodica koje su bile pogođene nesrećom

Broj pomognutih porodica koje su bile pogođene nesrećom

 1

 150

 150

 100,00  195

Muški

Bebe (do 

godinu dana)

Ženski

Deca   (1-6 

godina)

Deca    (7-14 

godina)
Ukupno

TOTAL

    Mladi    

(15-30 godina)

    Odrasli    

(31-64 godine)

Stariji (65 i više 

godina)

 2

 1

 6

 8

 11

 9

 45

 51

 112

 154

 0

 1

 176

 224  400

 1.200,00

 1.500,00

 0,00

 1.500,00

 4.200,00

Broj pomognutih pojedinaca koji su bili pogodjeni nesrećom

Higijenska sredstva

Prehrambeni artikli

Flaširana voda

Količina distribuirane pomoći u kg

Ostali artikli

Ukupno:

 0,00

 0,00

 0  0

 12

 14

 2

Broj nesreća u kojima je pružena pomoć (u ljudstvu, artiklima pomoći i opremi) van teritorije nadležnosti od strane OCK koja izveštava

Broj 

bodova

Broj volontera koji su angažovani u odgovoru na nesreću

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Muški

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

 1

 0

 0

 14

 15

 29

 80,56  100

 50  200

Udeo volontera koji su angažovani u 

odgovoru na nesreću

Broj 

bodova

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera

OCK je zanovila ili održavala opremu za odgovor na nesreće u izveštajnom periodu √ Broj bodova  30
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Spasilaštvo na vodi

Da li OCK ima formiranu Službu spasavanja na vodi u skladu sa Pravilnikom Crvenog krsta Srbije? √

Broj spasilaca sa plaćenom godišnjom članarinom u izveštajnom periodu

Broj članova OCK koja su stekli novo odgovarajuće zvanje iz 

oblasti spasilaštva na vodi

Na bazenu

Služba spasavanja na vodi 

Broj bodova  20

 1

Udeo spasilaca sa plaćenom godišnjom članarinom u odnosu na minimalan broj članova službe (3)  33,33 Broj bodova  0

Broj juniora spasilaca (do 18 godina) sa plaćenom godišnjom članarinom 

Udeo juniora spasilaca (do 18 godina) sa plaćenom godišnjom članarinom u odnosu na ukupan broj spasilaca Broj bodova

 2

 200,00  10

Broj članova OCK koja su obnovila odgovarajuće zvanje iz 

oblasti spasilaštva na vodi
 2  0

OCK realizuje preventivna i edukativna predavanja iz spasilaštva na vodi sa 

ciljem smanjivanja rizika od utapanja i povređivanja na vodenim površinama
√

Broj kupališta

Na jezeru Na reci/kanalu

Da li na teritoriji delovanja OCK postoje kupališta? √ Ukupno kupališta:

 4  0  1

 5

 2  20

 200

Preventivna i edukavna predavanja

Broj preventivnih i edukativnih predavanja Broj bodova

Broj obuhvaćenih osoba Broj bodova
Obuhvat 

učenika (%)
 0,06  0

 4

 20

 0  0

 0

 0

 0

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj angažovanja volontera

Spasilačko obezbedjivanje manifestacija na vodi 

Broj obezbedjenih manifestacija Broj bodova

Broj obuhvaćenih osoba Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj angažovanja volontera

Spasilačke intervencije tokom obezbedjivanja manifestacija

Broj intervencija tokom 

manifestacije

Ukupno trajanje 

obezbedjivanja kupališta Broj bodova

Broj angažovanih spasioca na vodi za obezbedjivanje kupališta 0  0  0

 0  0
 0  0

Broj obezbedjenih kupališta

Broj intervencija tokom 

obezbedjenja kupališta

Realizacija sastanak članova službe spasavanja na vodi 

Broj održanih sastanaka

Procena rizika na kupalištima

OCK motiviše minimalno jedno kupalište godišnje za 

sprovođenje procene rizika 
Broj bodova Prosečan broj prisutnih na sastancima

OCK izveštava minimalno jedanput godišnje CKS o raspolaganju i karakteristikama kupališta na njenoj teritoriji √ Broj bodova  20

 20  2√

Promocija i takmičenje u spasilaštvu na vodi/učešće u radu Nacionalnog tima za delovanje u poplavama

Broj promotivnih događaja / takmičenja na kojima je OCK učestvovala Broj bodova

Broj članova OCK na događajima/takmičenjima ili članova u Nacionalnim timovima za delovanje u poplavama UKOLIKO 

TAKMIČENJE NIJE ORGANIZOVANO
Broj bodova

 2  20

 10  35

18.04.2023 10:20 5 7/Štampano 13 Strana Od



Crveni krst Novi Sad

.

Novi Sad

2022

Delovanje u nesrećama - godišnji obrazac

Spasilaštvo na planinama

Služba spasavanja na planinama

Da li OCK ima formiranu Službu spasavanja na planinama u skladu sa Pravilnikom Crvenog krsta Srbije? X

Broj spasilaca sa plaćenom godišnjom članarinom u izveštajnom periodu

Broj bodova

Udeo spasilaca sa plaćenom godišnjom članarinom u odnosu na minimalan broj članova službe (3) Broj bodova

Broj juniora spasilaca (do 18 godina) sa plaćenom godišnjom članarinom  

Udeo juniora spasilaca (do 18 godina) sa plaćenom godišnjom članarinom u odnosu na ukupan broj spasilaca Broj bodova

 0

 0

 0,00  0

 0

 0,00  0

Broj članova OCK koja su stekla novo odgovarajuće 

zvanje iz oblasti spasilaštva na planinama
 0

 0
Broj članova OCK koja su obnovila odgovarajuće 

zvanje iz oblasti spasilaštva na planinama

Da li na teritoriji delovanja OCK 

postoje skijališta ili sankališta?
X

Broj skijališta

Broj sankališta

Ukupno:

 0

 0

 0

Mapiranje porodica potencijalno ugroženih u planinskim i ruralnim sredinama usled ekstremnih zimskih nepogoda

Ukupan broj potencijalno ugroženih porodica  od 

ektremnih zimskih uslova u planinskim i ruralnim sredinama

Broj mapiranih potencijalno ugroženih porodica od 

ektremnih zimskih uslova u planinskim i ruralnim sredinama

Obuhvat mapiranih potencijalno ugroženih porodica 

od ektremnih zimskih uslova u planinskim i ruralnim 

sredinama u odnosu na ukupan broj ugroženih 

porodica od ektremnih zimskih uslova

 0

 0

 0,00

 0

Broj 

bodova

Preventivna i edukativna predavanja

Broj preventivnih i edukativnih predavanja Broj bodova

Broj obuhvaćenih građana Broj bodova
Obuhvat 

građana (%)
Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj angažovanja volontera

Spasilačko obezbedjivanje manifestacija na planinama

Broj obezbedjenih manifestacija Broj bodova

Broj obuhvaćenih osoba Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj angažovanja volontera

OCK realizuje preventivna i edukativna predavanja iz spasilaštva na planinama u cilju smanjivanja rizika od povređivanja u planinskim i ruralnim predelima X

 0  0

 0  0,00  0

 0

 0

 0  0

 0

 0

 0

Spasilačko obezbedjivanje skijališta/ sankališta

Broj obezbedjenih skijališta / sankališta

Ukupno trajanje obezbedjivanja skijališta sankališta

Broj angažovanih spasioca na planianama za 

obezbedjivanje skijališta/sankališta

 0

 0
 0

 0  0

Realizacija sastanaka članova službe spasavanja na planinama

Broj održanih sastanaka Prosečan broj prisutnih na sastancima
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Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Muški

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

Delovanje u nesrećama  -  UKUPNO BODOVA

Mesto

Datum Sekretar Predsednik

Spasilaštvo na planinama

Deca (6 - 14 godina)

Muški

Bebe (do godinu dana)

Deca (1 - 5 godina)

Mladi (15 - 30 godina)

Odrasli (31 - 64 godina)

Stariji (65 i više godina)

Ženski

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 770

Da li OCK ima formiranu Službu spasavanja na planinama u skladu sa Pravilnikom Crvenog krsta Srbije? X

Aktivnosti traganja, spasavanja, dostave humanitarne pomoći 

Ukupan broj porodica koje su bile pogođene nesrećom

Broj pomognutih porodica koje su bile pogođene nesrećom

Broj pomognutih pojedinaca koji su bili pogodjeni nesrećom

 0

 0  0,00  0

 0,00

 0

 0,00

Obuhvat pomognutih porodica koje su bile 

pogođene nesrećom
Broj bodova

Količina neodložne distribuirane pomoći u kg 

Prehrambeni artikli Flaširana voda Broj evakuisanih i spašenih osoba Broj bodova 0  0

 0  0

 0  0

 0

Broj pomognutih pojedinaca

 0

 0  0

 0  0

 0  0

Ukupno:

TOTAL

 0  0  0
 0

 0

 0
Broj volontera spasilaca koji su angažovani u aktivnostima 

traganja, spasavanja, dostave humanitarne pomoći 

Razvoj delovanja na planinanama

OCK izveštava minimalno jedanput godišnje CKS o raspolaganju i karakteristikama skijališta / sankališta na njenoj teritoriji X Broj bodova  0

 0  0Broj članova koji uzimaju učešće u radu Nacionalnog tima za delovanje u ekstremnim zimskim uslovima Broj bodova

 0

 0

 30

 10

 4

 4

 1

 1

 0

 0

 5

 5

 10
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Služba traženja & Program borbe protiv trgovine ljudima - godišnji obrazac

Služba traženja

Broj primljenih zahteva u 

izveštajnom periodu

Prijem i obrada zahteva za izdavanje potvrda o vremenu 

provedenom u zarobljeništvu (za ratne i civilne zarobljenike) 

koji se odnose na Drugi svetski rat (1941 - 1945)

Da li OCK vrši prijem i obradu zahteva koji se odnose na Službu traženja? √

Broj 

bodova

Prijem i obrada zahteva za traženje lica sa kojima je prekinut 

kontakt nevezano za oružani sukob (humanitarna traženja) 

Kapacitet OCK

Obeležavanje Međunarodnog dana nestalih (30. avgust) √

 0  0
 0  0

 2  20  0  0

Prijem i obrada zahteva za traženje nestalih lica (uzimanje ante-mortem podataka i kontakt 

sa porodicama) u sukobima na prostoru bivše Jugoslavije (BiH, Hrvatska i KiM) 1991-1999

Broj primljenih i pokrenutih zahteva u izveštajnom 

periodu
Broj bodova

Broj primljenih zahteva u 

izveštajnom periodu

Broj 

bodova

Prijem i obrada zahteva za traženje lica odnosno uspostavljanje porodičnih veza, uključujući 

porodične poruke Crvenog krsta, u kategoriji iregularnih migranata i/ili tražilaca azila

Broj primljenih i pokrenutih zahteva/porodičnih poruka 

CK u izveštajnom periodu
Broj bodova

Poseta centrima za prihvat migranata/tražioca azila

Da li OCK realizuje posete centrima za prihvat migranata/tražioca azila? X

 0  0  2  20Broj poseta Broj bodova

Sastanci i kontakti sa partnerima

Da li OCK sarađuje sa partnerima? √

Broj sastanaka Broj bodova

Obeležavanje Međunarodnog dana nestalih (30. avgust)

Organizovana distribucija promotivnog materijala? √

Organizovana javna manifestacija √

Organizovana javna tribina/predavanje X

Organizovana konferencija za štampu i učešće u lokalnim medijima

√

X

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Muški

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

 2

 2

 48 6

 10

 7

 3

 0

 0

 2

Na nivou organizacije postoji saradnik / 

volonter obučen za aktivnosti ST

Broj 

bodova

 20

 20

 20

√
OCK ima obrasce za Zahteve koji se 

odnose na humanitarna traženja

Broj 

bodova

Angažovani volonteri u organizaciji obeleževanja Međunarodnog 

dana nestalih
√

√
OCK ima obrasce za Zahteve koji se 

odnose na Drugi svetski rat

 1

 5

 2

 10

 10

 0

 0

 10
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Služba traženja & Program borbe protiv trgovine ljudima - godišnji obrazac

Program borbe protiv trgovine ljudima

Da li OCK sprovodi Program borbe protiv trgovine ljudima? √

Ukupan broj sertifikovanih edukatora koji sprovode aktivnosti

Ukupan broj licenciranih trenera koji realizuju aktivnosti Programa borbe protiv trgovine ljudima Broj bodova

Motivacija edukatora i trenera

 9

 5  50

 9  45  1  30

 2  20

Obuka edukatora prema standardizovanom metodu obuke u izveštajnom periodu

Broj sertifikovanih edukatora Broj bodova Broj bodovaBroj obuka za nove edukatore 

Angažovanje trenera

Broj učešća trenera iz OCK u sprovođenju obuka u organizaciji druge OCK ili CKS Broj bodova

Informativne radionice za ugrožene ciljne grupe u cilju prevencije trgovine ljudima i za profesionalce koji mogu doći u kontakt sa potencijalnom 

žrtvom trgovine ljudima

Broj održanih informativnih radionica Broj bodova 75  150

 0  0

 495  743

 181  205

 37  107

Broj informisanih pojedinaca tokom realizacije informativnih radionica u izveštajnom periodu

Učenici u srednjoj školi

Muški

Deca predškolskog uzrasta

Učenici u osnovnoj školi

Studenti

Deca sa smetnjama u razvoju

Deca bez roditeljskog staranja

Ženski

Pripadnici romske nacionalne manjine

Korisnici Programa narodnih kuhinja

Predstavnici medija

Muški

Migranti

Roditelji

Zdravstveni radnici

Prosvetni radnici

Predstavnici lokalne samouprave

Ženski

Ukupno:

TOTALOstali profesionalci

 5  6

 4  6

 4  7

 0  0

 0  0

 0  0

 0  3

 0  0

 0  5

 2  0

 5  26

 733  1.108  1.841

 5  32  90

 340

Promocija programa

Broj medijskih članaka Broj objava na internetu Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera
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Služba traženja & Program borbe protiv trgovine ljudima - godišnji obrazac

Program borbe protiv trgovine ljudima

Mesto

Služba traženja & Program borbe protiv trgovine ljudima -  UKUPNO BODOVA

Datum Sekretar Predsednik

Muški

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani za Program borbe protiv trgovine ljudima

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih odnosa

Da li OCK obeležava Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima (30. jul)? √

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Održana ulična manifestacija √ Broj bodova

Nastup/objava u medijima √ Broj bodova

 515

Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima (30. jul)

 20

 20

 0

 0

Obeležavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar)

Da li OCK obeležava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar)? √

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Održana ulična manifestacija √ Broj bodova

Nastup/objava u medijima √ Broj bodova

 20

 20

 10

 8

 40

Održana tribina/predavanje √ Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera  5.224

 320

 2

 18

 0

 0

 0

 0

 2

 18

 20

 7

 3
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Difuzija - godišnji obrazac

Difuzija - širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu i Osnovnim principa Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca

Posebna obuka za zaposlene i članove upravljačkih organa CK

Da li OCK sprovodi program Širenje znanja o MHP i Osnovnim principima Međunarodnog pokreta CK/CP? √

U predškolskim ustanovama

Posebne radionice
Broj 

bodova

U osnovnim školama (van aktivnosti u 

Kvizu, sa učenicima koji nisu volonteri CK)

Sa studentima koji nisu volonteri CK

Ukupno:

U srednjim školama koji nisu volonteri CK

Broj obuka Broj bodova 2  80

 6  6  12

 43  77  120

 4  140

Zaposleni u OCK 

Muški Ženski Ukupno

Članovi upravnih tela OCK 

Obuka za volontere (izuzev članova upravnih organa)

Broj obuka Broj bodova

Broj učesnika 

Muški Ženski Ukupno

 49  87  136

Prezentacija u trajanju od najmanje 15 minuta u okviru drugih aktivnosti CK za predstavnike eksternih ciljnih grupa

Broj prezentacija Broj bodova 8  20  333  695  1.028

 2  70

 842  1.067

Broj učesnika 

Muški Ženski Ukupno

Takmičenja/smotre znanja u oblasti poznavanja Pokreta CK i MHP (Kviz podmlatka, Raid Cross, i sl.)

Broj takmičenja/smotri znanja Broj bodova

Broj učesnika 

Muški Ženski Ukupno

 1.909

 1  20  35

 41  60

Broj 

radionica

 911

 34  60  998

 6  40  277

 82  2.221

 51

Broj 

učesnika Sastanci sa predstavnicma institucija, organizacija i dr. partnera

Broj sastanaka Broj bodova  20

Promocija Međunarodnog humanitarnog prava

Ukupan broj aktivnosti Broj bodova

Učešće predstavnika OCK na aktivnostima koje realizuje viši nivo 

organizovanja

Broj učesnika Broj bodova

 2  30

 3  40

Učešće u akciji "Vojni lekar na selu" X

Učešće u aktivnostima sa Vojskom Srbije i policije koje nije u okviru 

Delovanja u nesrećama

Broj bodova  0

 20Učešće u vežbi √ Broj bodova

Učešće na seminaru ili obuci √ Broj bodova  30

 0

 30

 11

 55

 6

 4

 46

Promotivni materijal

Štampanje promotivnog materijala u tiražu iznad 

200 komada - reprint
X Broj bodova

Štampanje sopstvenog promotivnog materijala u 

tiražu iznad 200 komada
√ Broj bodova

Broj osoba koje su obuhvaćene predavanjima i drugim aktivnostima

Predstavnici lokalnih vlasti

Pripadnici vojske i policije

Predstavnici medija

Donatori

Partneri 

Ukupno:  122

Broj učesnika
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Difuzija - godišnji obrazac

Širenje znanja o MHP i Osnovnim principima Međunarodnog pokreta CK/CP

Da li OCK sprovodi program "Istraživanje humanitarnog prava"? √

Broj zaposlenih koji realizuju program Širenje znanja o MHP i OP

Broj 

bodova

Broj volontera koji realizuju program Širenje znanja o MHP i OP

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Muški

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

Mesto

Difuzija -  UKUPNO BODOVA

Datum Sekretar Predsednik

 740

 2  0  2

 1  1  2

 15

 90

UkupnoŽenskiMuški
Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Istraživanje humanitarnog prava

Broj učenika srednjih škola koji su učestvovali na radionicama

Broj mladih volontera koju su učestvovali na radionicama

UkupnoŽenskiMuški

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Standardizovani obrazovni program za mlade (5 časova)

 19  22  41  40

 16  22  38  40

Ukupan broj učenika i mladih volontera od početka realizacije programa u OCK (kumulativ)  0

Broj realizatora koji su sprovodili aktivnosti standardizovanog mini IHP  0

 0

 0

Standardizovani obrazovni program za mlade (30 časova)

Broj volontera koju su učestvovali na radionicama programa

UkupnoŽenskiMuški

 0  0  0

 0Broj realizatora koji su sprovodili aktivnosti

 5

 7

 0

 3

 0

 2

 5

 12

 17

 22

 240

 24

 36
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Međunarodna saradnja - godišnji obrazac

Međunarodna saradnja

Da li OCK realizuje programe saradnje sa organizacijama iz drugih nacionalnih društava? √

koje je finansirala lokalna samouprava

Broj 

bodova

koje su finansirale međunarodne humanitarne organizacije

koji su finansirani iz drugih izvora

Ukupno:

koji su finansirani iz fondova EU

Broj aktuelnih okvirnih sporazuma o saradnji sa organizacijama iz drugih nacionalnih društava

Broj i vrednost projekata u vezi sa međunarodnom saradnjom

Broj 

projekata

Vrednost 

projekata

Broj aktuelnih sporazuma o saradnji u vezi sa realizacijom konkretnih programskih aktivnosti sa organizacijama iz drugih nacionalnih društava

Broj 

bodova
 5

 100 4

Broj realizovanih poseta i sastanaka sa partnerima iz drugih nacionalnih društava  50 10

Broj volontera koji su učestvovali na međunarodnim skupovima po pozivu višeg nivoa organizovanja  2

Broj zaposlenih u OCK koji su učestvovali na međunarodnim skupovima po pozivu višeg nivoa organizovanja  2

Broj volontera koji su učestvovali na međunarodnim skupovima po direktnom pozivu koji je dobila OCK od partnera iz inostranstva  4

Broj zaposlenih u OCK koji su učestvovali na međunarodnim skupovima po direktnom pozivu koji je dobila OCK od partnera iz inostranstva  0

 1

 25 1

 25 1

 25

 0  0

 100.000,00

 3

 100.000,00

 3.165.213,00

 0,00

 3.365.213,00

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Muški

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

Mesto

Međunarodna saradnja -  UKUPNO BODOVA

Datum Sekretar Predsednik

Broj sastanaka sa predstavnicima 

međunarodnih humanitarnih organizacija 

koje deluju na teritoriji Republike Srbije

 4

Broj realizovanih donatorskih akcija pojedinaca iz inostranstva  0  0

 0,00

Broj bodova

Vrednost realizovanih donatorskih akcija pojedinaca iz inostranstva

 4

 7

 0

 0

 1

 0

 5

 7

 12

 12

 684

 15

 15

 225
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