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Станари, фебруар 2018. године 

 

Мисија Општинске организације Црвеног крста Станари је да спречава и олакшава 
људску патњу, да штити живот и здравље и да обезбједи поштовање  људског бића, 
нарочито у вријеме оружаних сукоба и других ванредних стања, да ради на 
спречавању болести и на унапређењу здравља и социјалне заштите, да подстиче 
добровољност и сталну спремност чланова Покрета Црвеног крста, да пруже помоћ 
и опште осјећање солидарности, према свима којима је потребна њихова заштита 
и помоћ. 
 
У свом раду Општинска организација Црвеног крста Станари руководи се 
основним принципима  Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног 
полумјесеца, а то су: 

 
1. ХУМАНОСТ – Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумјесеца 

рођен у жељи да без дискриминације  укаже помоћ рањеницима на бојном 
пољу, у свом међународном и националном виду настоји да спријечи и 
ублажи љуску патњу у свим приликама . Његов је циљ да штити живот  и 
здравље и да обезбиједи поштовање људске личности. Он унапређује  
узајамно разумјевање, пријатељство, сарадњу и трајни мир међу свим 
народима. 

2. НЕПРИСТРАСНОСТ – Он не прави никакву разлику према народности, 
вјерским убјеђењима, класи или политичком мишљењу. Он настоји да 
ублажи страдања појединца, руковођен само њиховим потребама дајући 
првенствено најхитнијим случајевима несрећа. 

3. НЕУТРАЛНОСТ - Да би очувао повјерење свих, Покрет се не опредјељује 
у непријатељствима и не ангажује се у било које вријеме у  расправама 
политичке, расне, вјерске или  или идеолошке природе. 

4. НЕЗАВИСНОСТ  - Покрет је независан. Националана друштва, као 
помоћни органи хуманитарних служби својих влада и подвргнута законима 
у својим земљама, морају увијек да сачувају своју аутономију која ће им 
омогућити да у свако доба дјелују у складу са принципима Покрета. 

5. ДОБРОВОЉНОСТ – То је добровољни покрет за помоћ, који не покреће 
жеља за добитком. 

6. ЈЕДИНСТВО – У једној земљи може постојати само једно друштво 
Црвеног крста или Црвеног полумјесеца. Оно мора бити доступно свима . 
Оно мора спроводити своју хуманитарну дјелатност на цијелој територији. 

7. УНИВЕРЗАЛНОСТ – Међународни покрет Црвеног крста или Црвеног 
полумјесеца , у коме сва друштва имају једнак статус и дијеле једнака 
права и дужности да се међусобно помажу, је свјетски. 
 

У 2017. години Општинска организација Црвеног крста Станари ( ООЦК 
Станари ) је своје активности усмјерила на испуњавање циљева и задатака 
Црвеног крста, с тежњом да се устроји једна млада, модерна и ефикасна 
Општинаска организација Црвеног крста. 
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Своје циљеве и активности у 2016.години, Општинска организација Црвеног 
крста Станари је остварила  на основу Закона о Положају и овлаштењима Црвеног 
крста Републике Српске, Статута Општинске организације Црвеног крста, 
закључака тематске конференције секретара општинских, градских организација, те 
координационих одбора Црвеног крста. 

У 2017. години ООЦК Станари је проводила активности на унапређењу 
социјалне сигурности,  подстицала добровољност и општи осјећај солидарности 
према онима којима је потребна помоћ.  

 
 
1. СТРУЧНА СЛУЖБА ООЦК СТАНАРИ 

 
Стручна служба ООЦК Станари, састоји се од два запослена радника, Душан 

Кулушић – Секретар и Марио Ђукић – асистент. Оба запослена испуњавају законом 
предвиђене услове за рад у овој организацији. Будући да је ово нова и најмлађа 
организација Црвеног крста, како у Црвеном крсту Репубилике српске, тако и у 
Црвеном крсту Босне и Херцеговине, ова организација се суочила са великим 
бројем изазова у свом раду. 

Опремљеност: ООЦК Станари, смјештена је у канцеларији коју је Општина 
Станари додијелила на кориштење, површине 6м2. Општина је, такође, опреминла 
ООЦК канцеларијским намјештајем, као и потребном рачунарском опремом, те у 
том смислу ова организација посједује све неопходне техничке услове за 
функционисање исте. У погледу остале опремљености и капацитета организације, 
морамо напоменути да не посједујемо адекватан магацински простор. У току 
2016.год, више пута смо мијењали магацински простор и на крају остали без 
магацина. Такође, ООЦК Станари не посједује службено возило и за све 
активности, које то захтијевају, користи приватна возила запосленика. 

 
 

2. СОЦИЈАЛНО - ХУМАНИТАРНА ДЈЕЛАТНОСТ 
 
 

Социјално хуманитарна дјелатност као сегмент у организацији Црвеног крста 

заузима значајно мјесто, поготово у данашњем времену које прати низ проблема, 

као што је економска криза, велика незапосленост, тежак положај старих особа, као 

и осталих лица у стању социјалне потребе. Све су то фактори због којих се све више 

људи обраћа нашој организацији Црвеног крста за помоћ. Становништву су 

потребне све врсте роба, а највише прехрамбени и хигијенски артикли. У овим 

условима, када је све мање донатора, тешко је задовољити све потребе  лица за 

неопходним робама. Успркос наведеним изазовима са којима смо се сусрели у свом 

раду, у току прошле године ООЦК Станари прижила је помоћ особама које су се 

налазиле у стању социјалне потребе и том приликом подијелила: 

- Прехрамбени пакет       43 ком. 

- Хигијенски пакет       51 ком. 
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- Мајица (дуги рукав)         8 ком. 

- Тренерка                             15 ком. 

- Пешкир за руке          43 ком. 

- Шампон за косу            5 ком. 

- Ћебе           16 ком. 

- Паста за зубе          16 ком. 

- Четкица за зубе            8 ком. 

- Постељина          29.ком. 

- Мајица дјечија         15. ком. 

- Сапун за руке   1 паковање 

- Панталоне мушке           3 ком. 

- Дјечија гардероба                   48 ком. 

- Обућа                     13 ком. 

- Спужве за прање           5 ком. 

- Канта за воду                6 ком. 

- Папуче             2 ком. 

- Хигијенски пакети за ученике     30 ком. 

- Ђачки прибори                              32 ком. 

- Ђачки руксак                                 32 ком. 

- Kamin na čvrsto gorivo           1 ком. 

(за О.Ш. „Десанка Максимовић“) 

Такође, у протеклој години Општинска организација Црвеног крста Станари, 

организовала је активност за прикупљање средстава путем хуманитарног броја, за 

помоћ обољелом Шљивић Синиши, те тим путе прикупила новчана средства у 

износу од 13.603,71КМ која су пребачена на текући рачун именованог. 

Потребе за хуманитарном помоћи су и даље велике и превазилазе 
капацитете ООЦК. Велики број људи се налази на ивици егзистенције, пре свега 
старе и самохране особе, вишечлане породице са дјецом. 

 
 
3. ТРАДИЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА 

 
Недјеља Црвеног крста ( 8-15. мај ) 
Поводом Недеље Црвеног крста, ООЦК Станари, подијелила је помоћ за 5 

социјално угрожених корисника. У О.Ш.“Десанка максимовић“ извршена је продаја 
300 комада „тематских традиционалних марикица“, а прикупљена средства су 
утрошена за рад секције Црвеног крста у тој школи. 
 

Недјеља борбре против ТБЦ од 14.09 до 21.09.2016.године 
У овој недељи, такође је подијељена помоћ за 5 социјално угрожених 

корисника. У О.Ш.“Десанка максимовић“ извршена је продаја 300 комада „тематских 
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традиционалних марикица“, а прикупљена средства утрошена су за потребе рада 
секције Црвеног крста у тој школи. 

 
Недјеља дјетета ( 03.-09.10.2016. године ) 
Овом приликом, Општинска организација је донирала гардеробу, постељину 

и пакете за 4 породице у социјалној потреби, чијој дјеци је била потребна 
асистенција Црвеног крста. 

 
 
4. ПРВА ПОМОЋ ЗА ВОЗАЧЕ – ОБУКА 

 
Једна од активности које проводи Црвени крст, а од које се може остваривати 

новчана добит, је обука из области пружања прве помоћи за возаче моторних 
возила. Имајући у виду да су Станари, мала општина, те из пресјека броја 
кандидата, које су вршили обуку у Добоју, а настањени су на подручију општине 
Станари, а исти се у протеклих неколико година креће између 50 и 60 кандидата 
годишње, закључили смо да би провођењем ове активности направили само 
трошкове умјесто остварене добити. Због свега наведеног, обратили смо се 
Црвеном крсту Републике Српске, за изналажењем могућности, да се у складу са 
Законом о Безбиједности саобраћаја, те правилницима који регулишу ову област, 
изнађе могућност да се кандидати са подручја наше општине и даље обучавају у 
ГОЦК Добој, а да ГОЦК Добој, остварену добит дијели са ООЦК Станари. 

Образложење: Свака ООЦК која жели да врши обуку из прве помоћи за 
возаче, мора добити лиценцу од Комисије Министарства здравља и социјалне 
заштите. Да би се добила лиценца, ООЦК мора испунити следеће услове: мора 
посједовати или изнајмити салу за држање обуке, која испуњава прописане 
хигијенско-техничке услове; мора посједовати опрему за вршење обуке (мала и 
велика лутка за реанимацију и вјешташко дисање, комплет опреме за пружање прве 
помоћи, аудио – визуелна помагала за пуштање филмова и сл), најмање два 
сертификована љекара медицине која би држала обуку; држати обуку у трајању од 
9 часова, распоређену у најмање 3 дана; те је обавезна у току једног мјесеца, 
одржати најмање једну обуку за кандидате. Имајући све поменуто у виду, а и то да 
би ООЦК имала мјесечно око 5 кандидата за обуку, те да је цијена обуке 
једнообразна у цијелој БиХ и износи 72,00 КМ, од чега је обавезно уплатити 15% 
Црвеном крсту Републике Српске, лако је доћи до рачунице да се од ових средстава 
неби могла обезбиједити ни половина трошкова обуке. Уз то, неопходно је 
напоменути да би за опремање кабинета било потребно уложити најмање 
20.000КМ, под условом да сала исуњава поменуте услове. 

 
 
5. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 
У току протекле године, ООЦК Станари су одржавали контакте који су 

остварени у претходној години, а посебних активности није било. 
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6. ДОБРОВОЉНО 

ДАВАЛАШТВО КРВИ 
 

У току 2017.године, 
ООЦК Станари је 
одржала, у сарадњи са 
рудником и 
термоелектраном ЕФТ 
једну акцију добровољног 
даривања крви. Уз 
присуство љекара и 
медицинара из Завода за 
трансфузију, Опште 
болнице Свети Апостол 
Лука, у акцији која је 
одражана 6. јула у 
просторијама Општине 
Станари, прикупљено је 

54 дозе крви, чиме се сматра да је активност извршена веома успјешно, те да је у 
односу на претходну годину забиљежено пповећање од око 30%. Делегација ООЦК 
Станари, сачињена од секретара и четири добровољна даваоца крви, 
присуствовала манифестацији „годишње дружење вишеструких добровољних 
давалаца крви“, која је одржана у организацији Црвеног крста Републике Српске, на 
Јахорини у Спортско-рекреационом центру, 16. јуна 2016. године. 

 
 

7. ПРОГРАМ УПОЗОРЕЊЕ НА ОПАСНОСТ ОД МИНА И НУС-а 
 

Активности везане за овај програм, проводиле су се са ученисима О.Ш. 
„Десанка Максимовић“ и биће описане у поглављу које описује рад подмладка и 
омладине. 
 
 

8. СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 
 
 ООЦК Станари, због своје величине, а и због малог броја несталих особа са 
подручја ове општине, која се и даље траже (пет активних случајева), није имала 
потребу за оснивањем службе тражења, него се активности везано за исту проводе 
у оквиру службе, заједно са осталим активностима. Особље Црвеног крста 
оспособљено је за ову проблематику, те активно учествује у раду Службе тражења 
Црвеног крста Републике Српске и Босне и Херцеговине. 
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У току прошле године запослени су присуствовали састанку Службе 
траженја, који је организован у априлу у Ммодричи, као центру Регије Добој, уз 
присуство представника породица несталих особа наше регије. 

 
9. ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА 
 

У току 2017.године, ООЦК Станари 
радила је на унапређењу рада секција Црвеног 
крста у О.Ш. “Десанка Максимовић“ , те 
промовисању вриједности и знања о Црвеном 
крсту.  

Љетна школа Подмлатка је одржана у 
Требињу од 27. јуна до 02. јула 2016. године али 
О.Ш. „Десанка Макксимовић“ није делегирала ни 
једног ученика. Програм је био реализован путем 
креативних радионица на најбољи могући начин, 
а за то су се побринули искусни волонтери и 
инструктори појединих курсних цјелина, и 
обрађене су следеће области: Дисеминације, 
Црвени крст у школи, Прва помоћ уз реалистички 
приказ повреда стања и оболења и Здравствено 
просвећивање. 

ООЦК Станари, озбињно је приступила 
активностима у раду секције, а ове године за рад 
секције била је задужена наставница Здравка 
гавранић. 

 Послије успјешно организованог рада 
секције, на тему познавање покрета ЦК, наша организација, са школском секцијом 
узела је учешће на Регионалном такмичењу из „Познавања покрета ЦК“, 
23.новембра 2017.године које се одржало у О.Ш. „Свети Сава“, Босански Брод. На 
поменутом такмичењу, учешће је узело осам екипа Црвених крстова са подручија 
регије Добој, и то: Модрича, 
Вукосавље, Добој, Брод, 
Теслић, Дервента, Петрово и 
Станари. У тешкој 
конкуренцији, екипа ООЦК 
Станари, састављена од 
Ученика О.Ш. „Десанка 
Максимовић под водством 
наставнице Здравке 
Гавранић, освојила је 6. 
мјесто и није се пласирала на 
Републичко такмичење. 

ООЦК и О.Ш. „Десанка Максимовић“, 12. децембра 2017. године, такође, 
узели учешће у  регионалном такмичењу „Мисли мине“, које је исто одржано у 
О.Ш.“Свети Сава“, Босански Брод. Као и претходном такмичењу, и овом такмичењу 
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је присуствовало свих осам ООЦК са регије Добој, а наша екипа је заузела четврто 
мјесто и није се пласирала на Републичко такмичење. 
 
 

10. ОРГАНИЗАЦИЈА, РАЗВОЈ И ИНФОРМИСАЊЕ  
 

ООЦК Станари је и у овом сегменту озбиљно приступила и узела учешће у 
више радионица и активности. Као што су: 
 

 
Тематска конференција ЦКРС - 18. Радно савјетовање секретара 

Општинских и Градских организација ЦКРС које је одржано од 21-23.04.2017. године 
у Бијељини, присуствовали су секретар и асистент ООЦК Станари. Тема 
конференције била је Закон о ЦКРС, теме везане за функционисање и рад 
Организација  Црвеног крста Републике Српске, као и провођенје програмских 
активности ЦК.. 

 
 
Тродневна радионица на тему „Пружање психо-социјалне помоћи у 

катастрофама“ одржана је у периоду од 21. до 24. марта 2017, у хотелу Парк, Сплит, 
Република Хрватска. На захтјев Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине 
(ДЦКБиХ) а на препоруку Црвеног крста Републике Српске. Радионица је одржана 
с циљем да се да подршка ДЦКБиХ да одреди конкретне акције које треба подузети 
како би се ријешавали кључни изазови са којима се сусреће Црвени крст или који 
се истичу у вези психо-социјалних потреба становништва у случају приросне или 
неке друге катастрофе, те како особље Црвеног крста које је ангажиовано у тим 
активностима, треба себе да заштити од могућих психолошких траума.  Испред ЦК 
Бих и ЦК РС активно учешће у раду поменуте конференције  узео је Секретар ООЦК 
Станари. 

 

Предсједница Владе Републике Српске ЖеЉка Цвијановић примила је 5.јула 
2017.године, у свом кабинету делегацију  Црвеног крста Републике Српске. 

Делегација Црвеног крста, у којој су били генерални секретар Ђоко 
Михајловић и секретар ООЦК Душан Кулушић  информисала је предсједницу 
Цвијановић о проведеним хуманитарним, едукативним и другим активностима ове 
организације и пројектима који требају да се реализују у току ове године. 
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На састанку је било ријечи и о проблемима са којима се суочавају 
представници Црвеног крста у свом дјеловању, те истакнута потреба за 
квалитетнијим законским рјешењима која би  олакшала и унаприједила рад ове 
организације, засноване на темељним вриједностима хуманизма и солидарности. 

Предсједница Владе је овом приликом изразила задовољство досадашњим 
радом и залагањем Црвеног крста Републике Српске, који је у многобројним 
приликама потврђен бројним активностима и резултатима, те веома позитивно 
оценијенила улогу коју је Црвени крст имао у санирању посљедица поплава у 
Републици Српској. 

Предсједница Цвијановић је нагласила да је Црвени крст важан и 
незаобилазан партнер Владе Републике Српске у области хуманитарног дјеловања 
и истакла опредијељеност Владе да пружа пуну подршку овој организацији путем 
ресорног министарства, под чијим окриљем Црвени крст Републике Српске дјелује 
и проводи своју хуману мисију. 

Састанку су присуствовали и министар здравља и социјалне заштите 
Републике Српске, Драган Богданић и министар финансија Републике Српске, 
Зоран Тегелтија. 
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Након ове посјете Премијерки РС, Црвени крст Републике Српске покренуо 
је активности на измјенама и допунама постојећих закона о Црвеном крсту те 
формирао радну групу везану за поменуте активности. Чланство у радној групи, а 
по препосруци генералног секретара Ђоке Михаиловића, узео је и Душан Кулушић 
испред ООЦК. Радна група, припремила је измјене и допуне постојећих закона, кое 
се сада налазе у процесу јавне расправе унутар организација ЦК у РС. 

 
 

 
 

Секретар ООЦК Станари 
Мр Душан Кулушић 
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