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СРП СКО ДРУ ШТВО ЦР ВЕ НОГ  
КР СТА У РА ТО ВИ МА ЗА ОСЛО БО ЂЕЊЕ 

СР БИ ЈЕ ОД 1876. ДО 1918. ГО ДИ НЕ**

Са же так

Аутор у ра ду при ка зу је до при нос Срп ског дру штва Цр
ве ног кр ста (СДЦК) у ра то ви ма за осло бо ђе ње Ср би је од 
1876. до 1918. го ди не. Де лу ју ћи у скла ду с од ред ба ма Же нев
ске кон вен ци је из 1864. и 1906. го ди не и на че ли ма Ме ђу на
род ног по кре та Цр ве ног кр ста, СДЦК је за 42 го ди не по сто
ја ња пру жа ло по др шку ка дров ски и ма те ри јал но не спрем
ном срп ском вој ном са ни те ту у шест ра то ва. Не по сред ним 
ан га жо ва њем и по сре до ва њем у обез бе ђи ва њу ка дров ске и 
ма те ри јал не по мо ћи из ино стран ства СДЦК је пре суд но до
при не ло убла жа ва њу рат них гу би та ка срп ске вој ске и стра
да ња ста нов ни штва у те шком пе ри о ду бор бе за на ци о нал но 
осло бо ђе ње и оп ста нак срп ске др жа ве. За јед но са вој ском, 
ко ја је из не ла те рет ра то ва за осло бо ђе ње, СДЦК се због 
свог де ло ва ња свр ста ва ме ђу нај зна чај ни је ин сти ту ци је у из
град њи мо дер не срп ске др жав но сти.
Кључ не ре чи: Срп ско дру штво Цр ве ног кр ста, Цр ве ни крст 

у Ср би ји, Ме ђу на род ни по крет Цр ве ног кр ста, 
ра то ви за осло бо ђе ње Ср би је, вој ни са ни тет
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Пр во на ци о нал но дру штво Цр ве ног кр ста у Ср би ји, под 
на зи вом Срп ско дру штво Цр ве ног кр ста (СДЦК), осно ва но 
је 6. фе бру а ра 1876. го ди не у Бе о гра ду, на ини ци ја ти ву др 
Вла да на Ђор ђе ви ћа, а већ 11. ју на исте го ди не при зна то је 
од стра не Ме ђу на род ног ко ми те та Цр ве ног кр ста (МКЦК), 
иако Ср би ја још увек ни је би ла не за ви сна др жа ва. Ор га ни за-
ци ја и рад СДЦК су на по чет ку би ли уре ђе ни са мо ње го вим 
пра вил ни ци ма.1 На кон сти ца ња не за ви сно сти Ср би је, 1896. 
го ди не је усво јен пр ви за кон о Цр ве ном кр сту у Ср би ји по 
ком је СДЦК, ужи ва ју ћи ауто но ми ју и од ре ђе не по вла сти-
це, функ ци о ни са ло све до кра ја Пр вог свет ског ра та.2 Де лу-
ју ћи у скла ду с од ред ба ма Же нев ске кон вен ци је из 1864. и 
1906. го ди не и на че ли ма Ме ђу на род ног по кре та Цр ве ног кр-
ста, СДЦК је пру жа ло по др шку срп ском вој ном са ни те ту у 
два срп ско-тур ска ра та (1876-1878), срп ско-бу гар ском ра ту 
(1885), Бал кан ским ра то ви ма (1912-1913) и Пр вом свет ском 
ра ту (1914-1918).

1. Срп скотур ски ра то ви (18761878)

У кул ми на ци ји Ве ли ке ис точ не кри зе, ко ја је за по че ла 
1875. го ди не срп ским устан ком у Бо сни и Хер це го ви ни и не-
ре ди ма у Бу гар ској, Ср би ја и Цр на Го ра су об ја ви ле рат Тур-
ској 30. ју на 1876. го ди не. Сла бо при пре мље на срп ска вој ска 
са 120.000 вој ни ка, на па ла је та да тех нич ки и ка дров ски над-
моћ ни ју тур ску вој ску од 180.000 вој ни ка.3

За збри ња ва ње ра ње ни ка у ра ту срп ска вој ска је на рас-
по ла га њу има ла вој ни са ни тет, осно ван 1864. го ди не, ко ји 
је и ка дров ски и ма те ри јал но био не спре ман за рат. На кон 
пр вих рат них опе ра ци ја са ни тет је по чео да от ка зу је услед 
сла бе ор га ни за ци је, ма ло број но сти и не при пре мље но сти ле-

1 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, Споменица 18761936, 
Државна штампарија Краљевине Југославије, Београд, 1936, стр. 87-90.

2 Према Закону о олакшицама и правима датим СДЦК из 1896. године, 
повластице СДЦК су обухватале ослобођење од такси и царина, повластице 
на железници, право бесплатног коришћења поште и телеграфе и заштиту 
амблема од злоупотребе.

3 Александар Недок, „Санитетски мајор др Стефан Недок, први шеф 
Унутрашњег одељења Београдске војне болнице, начелник санитета дивизије 
и корпуса у ратовима са Турском 1876. и 1877-78“, Војносанитетски преглед, 
Београд, бр. 8/2014, стр. 794.
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ка ра и бол ни ча ра, као и не до стат ка са ни тет ског ма те ри ја ла 
и во зи ла.4 Пот пу ни слом вој ног са ни те та из бег нут је ан га жо-
ва њем СДЦК, осно ва ног са мо не ко ли ко ме се ци пре по чет ка 
ра та, и до ла ском ми си је ру ског Цр ве ног кр ста. Пре ма ре чи ма 
др Вла да на Ђор ђе ви ћа „и да не бе ше тек осно ва ног Срп ског 
дру штва Цр ве ног кр ста и ве ли ког при ли ва ино стра не ме ди-
цин ске по мо ћи, ма те ри јал не и ка дров ске са ни тет би још у 
са мом по чет ку овог ра та у пот пу но сти под ба цио“.5

То ком ра та, СДЦК је о свом тро шку ан га жо ва ло 30 ле-
ка ра, 200 бол ни ча ра, и опре ми ло 55 ре зер вних бол ни ца у ко-
ји ма је збри ну то 30.000 ра ње них и бо ле сних вој ни ка и ци-
ви ла.6 Уз по сре до ва ње СДЦК, ру ски Цр ве ни крст је по слао 
ми си ју са 123 ле ка ра, 188 бол ни ча ра и бол ни чар ки, 4 апо-
те ка ра и ком плет ним ма те ри ја лом за пот пу но опре ма ње 17 
бол ни ца. Ру ска ми си ја је др жа ла го то во це ло куп ну бол нич ку 
слу жбу у по за ди ни, а по ред не по сред не по мо ћи ра ње ни ци ма, 
чла но ви ми си је су срп ским ле ка ри ма и бол ни ча ри ма пре но-
си ли и струч но зна ње.7

Услед не у спе ха срп ске вој ске у рат ним опе ра ци ја ма, уз 
по сре до ва ње Ру си је, за кљу че но је при мир је 1. но вем бра 1876. 
го ди не, а у фе бру а ру 1877. го ди не за кљу чен је мир. Ка да је на 
про ле ће 1877. го ди не из био ру ско-тур ски рат, Ср би ја се др-
жа ла по стра ни. Ме ђу тим, по што је ру ска вој ска за у ста вље на 
код Плев не у Бу гар ској, Ру си ја је тра жи ла ула зак Ср би је у 
рат. По што Ср би ја ни је би ла спрем на за рат, Ру си ја је то ком 
ле та 1877. го ди не пру жи ла знат ну фи нан сиј ску по моћ Ср би ји 
за ре ор га ни за ци ју и опре ма ње вој ске и са ни те та.

Упр кос ре ор га ни за ци ји, срп ски вој ни са ни тет и да ље 
ни је имао до вољ но ка дра и ма те ри јал них сред ста ва.8 Са ни-
тет ска слу жба оску де ва ла је и у во зи ли ма и при вре ме ним 

4 Владимир Станојевић, Историја српског војног санитета, Штампарија 
Златибор, Београд, 1925.

5 Владан Ђорђевић, Историја српског војног санитета, Државна штампарија, 
Београд, 1893, стр. 4.

6 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 91-92.
7 Александар Недок, „Руска санитетска помоћ Србији у њеним ослободилачким 

и одбрамбеним ратовима XIX и раног XX veka (1804-1917)“, Војносанитетски 
преглед, Београд, бр. 7/2009, стр. 589.

8 По формацији реорганизованог санитета било је предвиђено 411 лица 
санитетског персонала, а санитет је располагао са 45 лекара, 34 лекарска 
помоћника и 19 апотекара, Бранислав Поповић, Војни санитет у српском 
народу, Издавачко предузеће Рад, Београд, 1998, стр. 42.
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рат ним бол ни ца ма.9 Бу ду ћи да је по моћ са ни те ту би ла нео-
п ход на, СДЦК се та ко ђе при пре ма ло за но ви рат. Са јед не 
стра не, обез бе ђен је до ла зак ле ка ра из ино стран ства, а са 
дру ге, СДЦК је ис ко ри сти ло при ли ку да кон со ли ду је сво ју 
ор га ни за ци ју, уве ћа ма те ри јал на сред ства и ор га ни зу је кур-
се ве за до бро вољ не бол ни ча ре.10

Дру ги срп ско-тур ски рат је по чео 13. де цем бра 1877. го-
ди не. Овог пу та, Ср би ја је ушла у рат са око 85.000 вој ни ка, 
бо ље на о ру жа них и ор га ни зо ва них не го у прет ход ном ра ту, 
про тив при бли жно исто то ли ко Ту ра ка. Рат не опе ра ци је у 
овом ра ту су из ве де не са ви ше успе ха, та ко да су до 5. фе-
бру а ра 1878. го ди не, ка да је за кљу че но при мир је, осло бо ђе ни 
Ниш, Пи рот, Ле ско вац, Про ку пље, Кур шу мли ја, Вра ње и де-
ло ви Ко со ва.

До при нос СДЦК се огле дао у да ва њу го то во јед не че-
твр ти не по треб ног са ни тет ског ка дра (12 ле ка ра и 150 бол-
ни ча ра) ко ји су о тро шку СДЦК слу жи ли у ре зер вним бол-
ни ца ма. Осим то га, СДЦК је из др жа вао ве ћи ну ре зер вних 
бол ни ца у Кра гу јев цу, Ни шу, Ја го ди ни, За је ча ру и Ве ли ком 
Гра ди шту. По ред срп ских ра ње ни ка, у бол ни ца ма СДЦК се 
ле чио и ве ли ки број за ро бље них тур ских ра ње ни ка, ко ји су 
по сле за вр ше ног ле че ња тран спор то ва ни у Тур ску.11

2. Срп скобу гар ски рат (1885)

Срп ско-бу гар ски рат је по чео 14. но вем бра 1885. го ди не 
ка да је Ср би ја вој ним пу тем по ку ша ла да спре чи ује ди ње-
ње Кне же ви не Бу гар ске и Ис точ не Ру ме ли је. Мо би ли са но је 
око 40.000 вој ни ка, ко ји су упу ће ни на те ри то ри ју Бу гар ске. 
По сле две сед ми це ра та, уз по сре до ва ње ве ли ких си ла, за-
кљу че но је при мир је, а мир је за кљу чен мар та 1886. го ди не у 
Бу ку ре шту. У то ку ра та Ср би ја је има ла 746 по ги ну лих, 4.570 
ра ње них и 640 не ста лих вој ни ка.12

Срп ски вој ни са ни тет је до че као и овај рат у не до вр-
ше ној ре ор га ни за ци ји, ка дров ски и ма те ри јал но не спре ман, 
те је по моћ СДЦК би ла од ве ли ког зна ча ја. Не по сред но пре 

9 Ibid.
10 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 93.
11 Ibid, стр. 94.
12 Бранислав Поповић, op.cit., стр. 44.
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ра та, СДЦК је за по тре бе вој ног са ни те та ку пи ло три са ни-
тет ске ко ло не са 45 ра ње нич ких ко ла и 6 ко ла за са ни тет ски 
ма те ри јал, а за чу ва ње ових ко ла је из гра ди ло згра ду у Ни шу. 
Та ко ђе, СДЦК је ор га ни зо ва ло и кур се ве за до бро вољ не бол-
ни ча ре. То ком ра та, дру штве ни дом у Бе о гра ду био је пре-
у ре ђен у спе ци јал ну бол ни цу, а још 19 ре зер вних бол ни ца 
би ле су снаб де ва не са ни тет ским и хи рур шким ма те ри ја лом 
из скла ди шта СДЦК.13

За јед нич ким де ло ва њем вој ног са ни те та и СДЦК, Ср-
би ја је збри ња ва ла сво је ра ње ни ке, док дру га за ра ће на стра-
на, Бу гар ска, ни је има ла вој ни са ни тет. У Евро пи се при ку-
пља ла по моћ и кон во ји са ни тет ског ма те ри ја ла су кре ну ли 
у Бу гар ску, али су мо ра ли да пре ђу ли ни ју фрон та. Та да се 
до го ди ло не што што у исто ри ји до та да ни је за бе ле же но. Ср-
би ја је на је дан дан пре ки ну ла рат не опе ра ци је, отво ри ла ли-
ни ју фрон та и про пу сти ла са ни тет ски ма те ри јал ко ји је из 
Бе ча упу ћен у Со фи ју. Ср би ја се при дру жи ла апе лу из Евро-
пе и отво ри ла сво је вој не ма га ци не из ко јих је да ла ле ко ве и 
сав дру ги ма те ри јал нео п хо дан за отва ра ње јед не бол ни це у 
Бу гар ској, и на тај на чин по мо гла не при ја тељ ској стра ни у 
ра ту. За овај пре се дан у исто ри ји ра то ва ња, МКЦК у Же не-
ви је до де лио спе ци јал но при зна ње Ср би ји и ње ном Цр ве ном 
кр сту, та ко што је у хо лу згра де ове ор га ни за ци је по ста вље на 
та бла са ре чи ма: „Бу ди та ко ху ман као што је би ла ху ма на 
Ср би ја 1885. го ди не.“

3. Бал кан ски ра то ви (19121913)

Пр ви бал кан ски рат је во ђен од ок то бра 1912. до ма ја 
1913. го ди не из ме ђу Ср би је, Бу гар ске, Грч ке и Цр не Го ре на 
јед ној стра ни и Тур ске на дру гој стра ни. За раз ли ку од прет-
ход них ра то ва, срп ска вој ска је у Пр ви бал кан ски рат ушла 
при пре мље на, та ко да је, пре ма ре чи ма стра них рат них до пи-
сни ка, мо гла да се по ре ди са са вре ме ном европ ском вој ском.14

Ме ђу тим, што се вој ног са ни те та ти че, прем да знат но 
осна жен у од но су на прет ход ни пе ри од, и да ље ни је по се до-
вао до вољ не ка па ци те те за пру жа ње хит не ме ди цин ске по-

13 Владан Ђорђевић, Срце и душа Европе, Државна штампарија Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, 1880, стр. 18.

14 Александар Недок, Балкански ратови 19121913, Медија центар Одбрана, 
Београд, 2012.



АдријанаГрмуша СРПСКОДРУШТВОЦРВЕНОГКРСТА...

206

мо ћи вој ни ци ма на ра ти шту. Ка дров ско ста ње вој ног са ни те-
та су ми рао је ми ни стар вој ни у пи сму СДЦК од 29. но вем бра 
1912. го ди не, у ко ме је пи сао: „У це лој Ср би ји има све га 390 
ле ка ра, а од ових је рат ним рас по ре дом од ре ђе но 296 за во-
ји ште та ко да за по за ди ну оста је све га 74 ле ка ра“.15 Та да шњи 
на чел ник вој ног са ни те та, пу ков ник др Ла зар Ген чић у окви-
ру сво јих пре да ва ња у Офи цир ском до му је за кљу чио: „Ми у 
ства ри не ма мо вој ни са ни тет, већ јед ну ма лу гру пу гра ђан-
ских ле ка ра об у че них у уни фор ме са ни тет ских офи ци ра“.16

Глав ни про блем вој ног са ни те та то ком рат них опе ра-
ци ја би ла је ева ку а ци ја ра ње ни ка из зо не бор бе них деј ста ва. 
На и ме, са ни тет ских во зи ла ни је би ло до вољ но, ба та љон ска 
јед но о со вин ска ра ње нич ка ко ла ни су би ла по де сна за брд ско-
пла нин ске те ре не јер су се ла ко пре вр та ла, док су ди ви зиј-
ска дво о со вин ска ра ње нич ка ко ла, на ба вље на од СДЦК, би ла 
пре ве ли ка и ни су мо гла да пра те ди ви зиј ску вој ну ко ло ну.17 
Је ди на све тла тач ка у ева ку а ци ји ра ње ни ка би ла су три са-
ни тет ска во за ко ја су, пре шав ши укуп но 40.000 ки ло ме та ра, 
ева ку и са ла ви ше од 11.000 ра ње ни ка до по за дин ских бол ни-
ца. У опре ма њу ових во зо ва са ни тет ским и дру гим ма те ри ја-
лом у ве ли кој ме ри је уче ство ва ло и СДЦК.18

Пр ви Бал кан ски рат је за вр шен за кљу чи ва њем ми ров-
ног уго во ра у Лон до ну 30. ма ја 1913. го ди не. Гу би ци срп ске 
вој ске су би ли око 5.000 по ги ну лих, пре ко 18.000 ра ње них, и 
пре ко 7.000 пре ми ну лих од ра на и бо ле сти.19 Лон дон ски ми-
ров ни уго вор ни је ре шио те ри то ри јал не спо ро ве из ме ђу си ла 
по бед ни ца, што је био узрок но вог ра та, ко ји је по чео 30. ју на 
1913. го ди не ка да је Бу гар ска по ку ша ла си лом да ре ши спо ро-
ве са Ср би јом и Грч ком. Ср би ји и Грч кој су се у ра ту про тив 
Бу гар ске убр зо при дру жи ле Цр на Го ра, Ру му ни ја и Тур ска. 
Рат не опе ра ци је у Дру гом бал кан ском ра ту су об у ста вље не 

15 Миле Игњатовић, „Врхунски домети српске хирургије у Балканским ратовима“, 
Осамсто година српске медицине (приредили: Брана Димитријевић и Зоран 
Вацић), Српско лекарско друштво, Београд, 2013, стр. 15.

16 Ibid.
17 Милан Петровић, „Из мојих ратних искустава (1912-1918)“, Војносанитетски 

гласник, Београд, 1/1930, стр. 1-21.
18 Милан Петровић, „Санитетски возови у Балканском и светском рату“, 

Историја српског војног санитета: Наше санитетско ратно искуство 
(приредио: Владимир Станојевић), Златибор, Београд, 1925, стр. 766.

19 Владимир Станојевић, Рад нашег санитета у Балканском рату 1912. и 1913. 
године, Српска академија наука и уметности, Београд, 1971, стр. 220, 218-226.
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31. ју ла, а уго вор о ми ру пот пи сан је у Бу ку ре шту 10. ав гу ста 
1913. го ди не. Гу би ци срп ске вој ске су би ли 9.000 по ги ну лих, 
око 5.000 пре ми ну лих, нај ви ше од ко ле ре, и 36.000 ра ње них.20

То ком Дру гог бал кан ског ра та, по ред про бле ма са ева-
ку а ци јом и збри ња ва њем ра ње ни ка, срп ски вој ни са ни тет и 
СДЦК су се су о чи ли са епи де ми јом ко ле ре. Епи де ми ја ко ле-
ре, ко ја је по сто ја ла ме ђу бу гар ским тру па ма још од но вем бра 
1912. го ди не, то ком Бре гал нич ке бит ке, во ђе не од 30. ју на до 
9. ју ла, за хва ти ла је и срп ску вој ску.

Још пре из би ја ња Пр вог бал кан ског ра та, ко ле ра и ти-
фус су за хва ти ли де ло ве европ ске Тур ске. У то ку ра та, на 
бу гар ском де лу фрон та, до шло је до ве ли ке епи де ми је ко ле-
ре ме ђу тур ским вој ни ци ма и ци ви ли ма. Ка да је по чет ком 
но вем бра по че ла бит ка за Је дре не, ко ле ра се про ши ри ла и 
на бу гар ске тру пе за хва тив ши 30.000 вој ни ка.21 Од ко ле ре је 
обо лео и је дан део срп ских вој ни ка ко ји су кра јем но вем бра 
1912. го ди не упу ће ни као по моћ бу гар ским тру па ма у оп са ди 
Је дре на, али је епи де ми ја за хва ти ла срп ску вој ску тек то ком 
Бре гал нич ке бит ке.

За су о ча ва ње са епи де ми ја ма срп ски вој ни са ни тет је 
ка дров ски био пот пу но не спре ман.22 Са ни тет ни је рас по ла-
гао по треб ним епи де ми о ло шким сред стви ма, спе ци ја ли зо-
ва ним бол ни ца ма и во зи ли ма, та ко да је епи де ми ја на пре-
до ва ла услед не до ста та ка аде кват не изо ла ци је за ра же них 
вој ни ка и ра ње ни ка.23 У спре ча ва њу епи де ми је ко ле ре ни су 
при ме ње не ни вак ци не, ко је су ра ни је ис ко ри шће не у грч кој 
вој сци.24 Ко нач ни би ланс епи де ми је ко ле ре у срп ској вој сци 
је био 15.000 обо ле лих и 5.000 пре ми ну лих.25

20 Сима Карановић, „Личне белешке“, Историја српског војног санитета 
(приредио: Владимир Станојевић), Златибор, Београд, 1925, стр. 310.

21 Richard Hall, “Civil-military conflict in Bulgaria during the Balkan Wars”, East 
European Quarterly, vol. 33, nº 3, 1989, pp 293-303.

22 Последњих година XIX века и током прве деценије XX века, српски војни 
санитет је донекле обогатио свој лекарски састав школовањем младих 
лекара по европским универзитетима. Међутим, фокус школовања је 
био на хирургији, а само неколицина се усавршавала на пољу хигијене и 
епидемиологије. Бранислав Поповић, op.cit, стр. 58.

23 Ibid, стр. 58-60.
24 Владимир Станојевић, „Статистички подаци о колери у Балканским ратовима 

1912-1913“, Војносанитетски преглед, Управа за војно здравство МО Србије, 
Београд, 5/1958, стр. 410.

25 Ibid, стр. 411.
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Срп ско дру штво Цр ве ног кр ста од и гра ло је зна чај ну 
уло гу у бор би про тив ко ле ре то ком Бал кан ских ра то ва. Још 
кра јем 1912. го ди не, СДЦК је обез бе ди ло 10 апа ра та за ис пи-
ти ва ње во де и 2 по крет на дез ин фек ци о на апа ра та. У 1913. го-
ди ни, СДЦК је ку пи ло 10 Де ке ро вих ба ра ка са по 24 кре ве та 
за по тре бе дез ин фек ци је и три ја жи ра ња ин фек тив них бо ле-
сни ка, осно ва ло дез ин фенк ци о ни за вод у Пи ро ту и обез бе-
ди ло до ла зак не мач ких и ру ских епи де ми о ло га, што је пре-
суд но до при не ло за у ста вља њу епи де ми је.26

Као и у прет ход ним ра то ви ма, у Ср би ју су и то ком 
Бал кан ских ра то ва, уз по сре до ва ње СДЦК, до ла зи ли ле ка ри 
из ино стран ства и ми си је дру гих дру шта ва Цр ве ног кр ста. 
Прем да ко на чан број стра них ми си ја, ле ка ра и ме ди цин ског 
осо бља ни је по знат, про це њу је се да је јед ну тре ћи ну ле ка-
ра фи нан си ра ло СДЦК, јед ну тре ћи ну њи хо ва на ци о нал на 
дру штва, а да је тре ћи на до шла о соп стве ном тро шку. То ком 
1913. го ди не у Ср би ји је ра ди ла 21 ми си ја Цр ве ног кр ста из 
Бел ги је, Ве ли ке Бри та ни је, Дан ске, Нор ве шке, Ру си је, САД, 
Хо лан ди је, Швај цар ске и Швед ске, са укуп но 85 ле ка ра.27

4. Пр ви свет ски рат (19141918)

На пад Аустро-Угар ске и по че так Пр вог свет ског ра та 
30. ју ла 1914. го ди не, срп ска вој ска је до че ка ла ис цр пље на 
Бал кан ским ра то ви ма. На по чет ку ра та, срп ска опе ра тив на 
вој ска је има ла око 500.000 вој ни ка.28 Срп ски вој ни са ни тет 
је ушао у рат са скром ним људ ским ре сур си ма (409 ле ка ра, 
190 апо те ка ра и 90 ве те ри на ра) и бол нич ким ка па ци те том од 
са мо 50.000 кре ве та, што ни је би ло до вољ но за по тре бе то-
ли ке вој ске.29

Не по сред но пред по че так ра та у ју лу 1914. го ди не упра-
ва и глав ни ма га цин СДЦК су пре ме ште ни из Бе о гра да у 
Ниш, ода кле је ор га ни зо ва на по моћ вој ном са ни те ту. У пр-
вим ме се ци ма ра та, де ло ва ње СДЦК је об у хва ти ло: 1) снаб-
де ва ње по сто је ћих бол ни ца са ни тет ским ма те ри ја лом; 2) 

26 Бранислав Поповић, op.cit, стр. 61.
27 Миле Игњатовић, op.cit, стр. 19.
28 Бранислав Поповић, op.cit, стр. 64.
29 Јелена Јовановић-Симић, „Рад српског војног санитета од почетка Великог 

рата до завршетка егзодуса“, Саопштење на округлом столу Хероји у белом, 
Универзитетска библиотека, Београд, 6. април 2015.
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осни ва ње и одр жа ва ње ре зер вних бол ни ца; 3) опре ма ње свих 
се дам са ни тет ских во зо ва; и 4) збри ња ва ње не ко ли ко де се ти-
на хи ља да ра ње ни ка и бо ле сни ка.30 СДЦК је рас по ла га ло са 
20.000 кре ве та што ни је би ло до вољ но за збри ња ва ње ра ње-
них и бо ле сних, па је упу ћен апел за ме ђу на род ну по моћ. По-
што МКЦК у ав гу сту ни је мо гао да по мог не, СДЦК је упу ти-
ло ди рект не по зи ве дру штви ма Цр ве ног кр ста са ве знич ких 
и не у трал них др жа ва. На по зив су се ода зва ла дру штва из 
Ар ген ти не, Ве ли ке Бри та ни је, Грч ке, Ја па на, Ру си је, САД и 
Фран цу ске, ко ја су по сла ла ма те ри јал ну по моћ или ми си је.31

Огро ман број ра ње ни ка, као и њи хов лош сме штај у 
пр вим ме се ци ма ра та про у зро ко вао је по ја ву ин фек тив них 
бо ле сти, као што су ре ку ренс и пе га ви ти фус. Пр ви слу ча-
је ви ти фу са за бе ле же ни су већ у ок то бру, а пра ва епи де ми ја 
се раз ви ла на кон Ко лу бар ске бит ке у де цем бру 1914. го ди не. 
Не по сред но пре Пр вог свет ског ра та пе га вог ти фу са у Ср би ји 
ни је би ло, а сма тра се да су га до не ли за ро бље ни вој ни ци из 
де ло ва Аустро-Угар ске, где је ти фус био ен дем ски при су тан. 
Хи ги јен ско-епи де ми о ло шке при ли ке у Ср би ји по сле Ко лу-
бар ске бит ке су би ле ве о ма те шке: 1) пот пу на ис цр пље ност 
вој ни ка и ло ша ис хра на; 2) пре ко 50.000 ра ње них или бо ле-
сних у већ пре на тр па ним бол ни ца ма; 3) око 60.000 за ро бље-
ни ка (од то га око 3.000 за ра же них бо ле сни ка); 4) за јед но су 
ева ку и са ни за ро бље ни ци, вој ни ци и ци ви ли, здра ви и бо-
ле сни; и 5) ло ша лич на и ко лек тив на хи ги је на. У ва љев ској 
бол ни ци је до шло до „пре на тр па ва ња ра ње ни ка“ услед не-
мо гућ но сти ева ку а ци је пру гом Ва ље во-Мла де но вац, а дру-
гих пре во зних сред ста ва ни је би ло. Ева ку а ци јом ра ње ни ка у 
дру ге бол ни це епи де ми ја ти фу са се ши ри ла услед не пре ста-
ног кон так та са за ра же ним ра ње ни ци ма.32

Нај ве ћа за ра зна бол ни ца је би ла ни шка вој на бол ни ца 
у ко јој је од ти фу са уми ра ло по 40 бо ле сни ка днев но. Бор бом 
про тив епи де ми је ти фу са упра вљао је ме ђу на род ни од бор за 
су зби ја ње ин фек тив них бо ле сти осно ван у Ни шу, са ста вљен 
од пред став ни ка срп ског вој ног са ни те та и стра них ми си ја 
ко је су по сред ством СДЦК до шле у Ср би ју. У ци љу за у ста-

30 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 105.
31 Српско друштво Црвеног крста, Извештај за 19121920, Штампарија и 

Литографија Саве Раденковић и Брата, Београд, 1922, стр. 624-625.
32 Јелена Јовановић-Симић, op.cit.
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вља ња епи де ми је по чет ком 1915. го ди не пред у зе та су два 
кључ на ко ра ка: 1) за у ста вљен је це ло куп ни са о бра ћај у Ср-
би ји у ци љу спре ча ва ња да љег ме ша ња бо ле сних и здра вих; 
и 2) спро ве де на је ма сов на дез ин фек ци ја и де пе ди ку ла ци ја 
љу ди, оде ће, по сте љи не и свих про сто ра у ко ји ма су бо ра ви-
ли бо ле сни ци. У исто вре ме фран цу ски струч ња ци за ин фек-
тив не бо ле сти су вак ци ни са ли ста нов ни штво про тив ти фу са 
и ко ле ре. Епи де ми ја ти фу са са вла да на је у ма ју 1915. го ди-
не. Прем да пот пу них по да та ка о бро ју обо ле лих и умр лих од 
ти фу са не ма, пре ма про це на ма та да шњег на чел ни ка вој ног 
са ни те та др Си ме Ка ра но ви ћа, у вој сци је умр ло око 35.000 
вој ни ка, док се број умр лих у на ро ду кре тао око 150.000. По-
ре ђе ња ра ди, у Цер ској би ци је по ги ну ло око 3.000, а у Ко лу-
бар ској би ци око 22.000 срп ских вој ни ка.33

Пред по че так дру ге офан зи ве про тив Ср би је, СДЦК је 
11. сеп тем бра 1915. го ди не мо ра ло да за поч не ева ку а ци ју ма-
га ци на и бла гај не из Ни ша у Кру ше вац ка ко не би па ли у 
ру ке не при ја те ља, по што се оче ки вао и на пад из Бу гар ске. 
У Кру шев цу се у ок то бру 1915. го ди не упра ва СДЦК по де-
ли ла на два де ла. Пр ви, на че лу са др Мар ком Ле ком, остао 
је у Ср би ји у по ку ша ју да на ста ви рад СДЦК, ра чу на ју ћи на 
за шти ту ко ју је Же нев ска кон вен ци ја из 1906. го ди не пру жа-
ла на ци о нал ним дру штви ма Цр ве ног кр ста. Дру ги део сe са 
вој ском по вла чио из Ср би је пре ко Цр не Го ре и Ал ба ни је.34 
При по вла че њу, због бо ле сти, фак тич ки пред сед ник СДЦК 
др Во ји слав Су бо тић је остао у Па три јар ши ји у Пе ћи.35 Ту се 
до го дио још је дан слу чај, је дин ствен у до та да шњој исто ри-
ји Цр ве ног кр ста – пред сед ник јед ног на ци о нал ног дру штва 
Цр ве ног кр ста, др Су бо тић, по стао је рат ни за ро бље ник, по-
што су га та ко тре ти ра ле аустро у гар ске тру пе.36

Рад чла но ва СДЦК у аустро у гар ској оку па ци о ној зо ни 
био је ве о ма те жак, бу ду ћи да оку па тор ни је до зво лио са мо-
стал ни рад СДЦК и да је при сво јио ње го ву имо ви ну. Прем да 
су чла но ви глав ног од бо ра СДЦК у апри лу 1916. го ди не тра-

33 Ibid.
34 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 104.
35 Војислав Суботић је био потпредседник СДЦК, али пошто је председник, др 

Милош Борисављевић, био на дужности начелника санитета Друге армије, 
Суботић је обављао функцију председника СДЦК.

36 Српско друштво Црвеног крста, op.cit., стр. 671.
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жи ли да оку па ци о ни гу верн ман омо гу ћи ауто но ми ју СДЦК 
у скла ду са Же нев ском кон вен ци јом, то ни је учи ње но. На-
про тив, гу верн ман је у свом од го во ру од 1. ма ја 1916. го ди не 
ис та као: 1) да ће се „бив ше СДЦК до за кон ског ре гу ли са ња 
при ли ка“ зва ти Дру штво Цр ве ног кри жа у Ге не рал-гу верн-
ма ну Ср би је; 2) да ће це ло ку пан са ни тет ски ма те ри јал СДЦК 
би ти под упра вом са ни тет ског оде ље ња гу верн ма на у Ср би-
ји; 3) да ће се пи сме ни са о бра ћај дру штва оба вља ти ис кљу-
чи во на не мач ком је зи ку и пре ко оку па ци о не упра ве. Мно ги 
чла но ви упра ве СДЦК су ста вље ни под по ли циј ски над зор, а 
од 10. ок то бра 1916. го ди не дру штво је би ло пот чи ње но Цр-
ве ном кр сту у Бе чу.37

У бу гар ској оку па ци о ној зо ни, ста ње је би ло још те же. 
Не по сред но пре на пу шта ња Ни ша у сеп тем бру 1915. го ди не, 
др Су бо тић је оста вио пи смо бу гар ском Цр ве ном кр сту у ко-
јем је за тра жио по што ва ње прин ци па Же нев ске кон вен ци је 
и за шти ту имо ви не и пра ва ка дро ва СДЦК. У пи сму је на-
зна че но и да се ма га цин СДЦК ста вља на рас по ла га ње ка ко 
за срп ске, та ко и за бу гар ске ра ње ни ке и бо ле сни ке. Упр кос 
то ме, бу гар ско дру штво Цр ве ног кр ста је це ло ку пан са ни тет-
ски и бол нич ки при бор из ма га ци на СДЦК пре не ло у сво је 
ма га ци не у Бу гар ској, док је ар хи ва СДЦК у ве ли кој ме ри 
оште ће на.38 Рад СДЦК у бу гар ској оку па ци о ној зо ни је био 
за бра њен, а пред сед ни ци од бо ра у Ско пљу (ми тро по лит Ви-
ћен ти је), Алек син цу (про та Аврам Ми ло ва но вић), Кња жев цу 
(про та Ла зар Пе тро вић) и Ле сков цу (про та Ком не но вић) су 
уби је ни.39

Дру ги део СДЦК, на кон по вла че ња из Ср би је пре ко Цр-
не Го ре и Ал ба ни је, де ло вао је у из бе гли штву – у Же не ви 
од мар та, и на Кр фу од ма ја 1916. го ди не. Рад СДЦК у из бе-
гли штву је био усме рен у три прав ца: 1) до би ја ње при зна-
ња од не при ја тељ ских др жа ва; 2) ус по ста вља ње ко му ни ка-
ци је са отаџ би ном, и сла ње по мо ћи ста нов ни штву; и 3) сла-
ње по мо ћи за го то во 200.000 срп ских рат них за ро бље ни ка 
и ин тер ни ра них ци ви ла у ло го ри ма не при ја тељ ских др жа ва. 
Чла но ви упра ве СДЦК, Је врем Жу јо вић и Ђор ђе Ра дој ло вић, 

37 Ibid, стр. 671-676.
38 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 111.
39 Српско друштво Црвеног крста, op.cit., стр. 678.
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су у Же не ви у мар ту 1916. го ди не уз по др шку МКЦК осно-
ва ли Из ве штај ни би ро СДЦК у ци љу при ку пља ња по да та ка 
о срп ским за ро бље ни ци ма и сла ња по мо ћи ста нов ни штву у 
оку пи ра ној отаџ би ни.40 Са дру ге стра не, део глав ног од бо ра 
СДЦК, пред во ђен др Бо ри са вље ви ћем, от по чео је свој рад на 
Кр фу 1. ма ја 1916. го ди не.41

На кон за по чи ња ња ра да у из бе гли штву СДЦК је на сто-
ја ло да обез бе ди при зна ње на ци о нал них дру шта ва Цр ве ног 
кр ста у не при ја тељ ским др жа ва ма ка ко би мо гло да до би је 
спи ско ве за ро бље ни ка и ор га ни зу је сла ње по мо ћи у скла ду 
са та да шњим рат ним пра вом. Бу гар ски цр ве ни крст ни је при-
зна вао СДЦК и од би јао је да да је ин фор ма ци је са обра зло же-
њем да не да је ин фор ма ци је о ста нов ни ци ма „бив ше Ср би је“ 
ко ји су по ста ли бу гар ски по да ни ци пре ма ко ји ма се по сту-
па у скла ду са бу гар ским за ко ни ма. Аустриј ски Цр ве ни крст 
је од би ја ње обра зло жио ти ме да Цр ве ни крст у Ср би ји има 
се ди ште у Бе о гра ду и да та мо ра ди „под за шти том Цар ско-
кра љев ског гу верн ма на“. Тек на кон ви ше уло же них про те ста 
Из ве штај ног би роа и ин тер вен ци је МКЦК, дру штва Цр ве ног 
кр ста из Аустри је и Бу гар ске су при ста ла да во де пре пи ску са 
СДЦК, али са мо по сред ством МКЦК. Тек у ок то бру и но вем-
бру 1917. го ди не, бу гар ско и аустриј ско дру штво су при зна ли 
рад СДЦК, ма да је до са мог кра ја ра та би ло ве ли ких те шко ћа 
да се од тих дру шта ва до би ју ин фор ма ци је о ста њу срп ских 
за ро бље них вој ни ка и ин тер ни ра них ци ви ла.42

Огра нак СДЦК на Кр фу је сво ју де лат ност усме рио на 
при ку пља ње при ло га у нов цу, оде ћи, бол нич ком и са ни тет-
ском ма те ри ја лу и ле ко ви ма, ка ко за срп ске вој ни ке на Со-
лун ском фрон ту и ле че њу у Фран цу ској и Се вер ној Афри ци, 
та ко и за ста нов ни штво у Ср би ји, за ро бље не и ин тер ни ра не. 
За по тре бе при ку пља ња по мо ћи СДЦК је ор га ни зо вао по себ-
не од бо ре у са ве знич ким и не у трал ним др жа ва ма, пре све га 
у Ве ли кој Бри та ни ји, Ита ли ји, Ја па ну, Фран цу ској и САД.43

Из ве штај ни би ро у Же не ви сво ју де лат ност је усме рио 
на три по ља: 1) сла ње нов ца и по шиљ ки за ста нов ни штво у 
Ср би ји; 2) при ку пља ње и ди стри бу ци ја по мо ћи из ино стран-

40 Ibid, стр. 698-701.
41 Ibid, стр. 688.
42 Ibid, стр. 688-691.
43 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 110.
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ства; и 3) по сре до ва ње у сла њу др жав не по мо ћи за ро бље-
ним и ин тер ни ра ним срп ским вој ни ци ма и ци ви ли ма. Сла-
ње нов ца у Ср би ју, СДЦК је ор га ни зо вао пре ко беч ке бан ке 
Банк фе рајн, ко ја је има ла екс по зи ту ру у Бе о гра ду. Од ма ја 
1916. до ок то бра 1917. го ди не, срп ска Вла да са Кр фа је пре ко 
Из ве штај ног би роа СДЦК по сла ла нов ча на сред ства на име 
чи нов нич ких пла та и пен зи ја, удо вич ких пен зи ја и по мо ћи 
гра ђа ни ма у из но су од 10,5 ми ли о на швај цар ских и 8,5 ми ли-
о на фран цу ских фра на ка.44 У то ку ра да Из ве штај ног би роа, 
од при ја тељ ских ор га ни за ци ја и по је ди на ца је при ку пље но 
и ста нов ни штву Ср би је ди стри бу и ра но не ко ли ко ми ли о на 
фра на ка по мо ћи.45 Упо ре до са на сто ја њем да обез бе ди при-
зна ње од не при ја тељ ских др жа ва, Из ве штај ни би ро је пре ко 
по себ ног ко ми те та из Бер на и хо ланд ског по слан ства у Со-
фи ји ор га ни зо вао сла ње по мо ћи за око 200.000 срп ских рат-
них за ро бље ни ка и ин тер ни ра них ци ви ла у не при ја тељ ским 
др жа ва ма. За вре ме по сре до ва ња Из ве штај ног би роа, од ок-
то бра 1916. до сеп тем бра 1917. го ди не, по сла то је пре ко 2 ми-
ли о на фра на ка по мо ћи.46

Све вре ме ра да у из бе гли штву, по себ но у периoду пре 
до би ја ња при зна ња од бу гар ског и аустриј ског Цр ве ног кр-
ста, СДЦК је одр жа ва ло ве зу са сво јим чла но ви ма у Ср би ји. 
Чла но ви СДЦК из од бо ра у Бе о гра ду, Шап цу, Кра гу јев цу и 
Кру шев цу, упр кос над зо ру оку па то ра, успе ва ли су да до ста-
ве ин фор ма ци је Ин фор ма ци о ном би роу у Же не ви. При ват на 
пи сма чла но ва, огла си у но ви на ма и пре пи ска по сред ством 
ди пло мат ских ми си ја не у трал них др жа ва су ви ше од го ди ну 
да на би ли је ди ни из во ри ин фор ма ци ја из оку пи ра не Ср би је. 
Ови од бо ри су та ко ђе чи ни ли глав ну мре жу за ди стри бу ци-
ју по мо ћи СДЦК у оку пи ра ној Ср би ји.47 На тај на чин, пре ма 
ре чи ма др Ђор ђе ви ћа „Цр ве ни крст је био је ди на срп ска ин-
сти ту ци ја у оку пи ра ној Ср би ји“.48

Рад СДЦК у пе ри о ду од оку па ци је до осло бо ђе ња Ср би-
је су ми ран је на кра ју из ве шта ја са по след ње сед ни це упра ве, 
ко ја је одр жа на 25. де цем бра 1921. го ди не. На кра ју из ве шта ја 

44 Ibid, стр. 114-115.
45 Ibid, стр. 116.
46 Ibid, стр. 117.
47 Српско друштво Црвеног крста, op.cit., стр. 719.
48 Владан Ђорђевић, Срце и душа Европе, op.cit., стр. 80.
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је пи са ло: „Исто ри ја не по зна је ни че га слич но га оно ме што 
се де си ло Срп ском цр ве ном кр сту 1915-1918. го ди не. Он је 
био не са мо роб, већ и из гна ник. И као роб и као из гна ник, 
Срп ски цр ве ни крст ни је из гу био при су ство ду ха, већ је ра-
дио у ко рист и на до бро срп ске вој ске и срп ског на ро да, био је 
и остао увек до сле дан чо ве ко љу бљу и сви ма про пи си ма Же-
нев ске кон вен ци је.“49

За кљу чак

За јед но са срп ском вој ском, де лу ју ћи у шест ра то ва у 
пе ри о ду од 1876. до 1918. го ди не, СДЦК је уче ство ва ло у бор-
би за на ци о нал но осло бо ђе ње и из град њу мо дер не срп ске др-
жа ве. Де ло ва ње СДЦК је об у хва та ло две гру пе ак тив но сти. 
Пр ва је под ра зу ме ва ла не по сред но ан га жо ва ње СДЦК у пру-
жа њу ка дров ске и ма те ри јал не по мо ћи вој ном са ни те ту. У 
срп ско-тур ском ра ту 1876. го ди не, ко ји је из био са мо че ти ри 
ме се ца на кон осни ва ња СДЦК, пот пу ни ко лапс вој ног са ни-
те та је из бег нут упра во де ло ва њем СДЦК. Ни у ка сни је во ђе-
ним ра то ви ма, вој ни са ни тет ни је мо гао да функ ци о ни ше без 
обил не по мо ћи СДЦК, по себ но то ком бор бе са епи де ми јом 
ко ле ре 1913. го ди не. Дру га гру па ак тив но сти је об у хва та ла 
по сре до ва ње код МКЦК ра ди до ла ска ми си ја на ци о нал них 
дру шта ва Цр ве ног кр ста из дру гих др жа ва у Ср би ју.

По себ но зна ча јан, али ујед но и нај те жи, пе ри од де ло ва-
ња СДЦК је био Пр ви свет ски рат, ка ко због ду жи не тра ја ња 
ра та, та ко и због раз ме ра стра да ња са ко ји ма је срп ски на род 
био су о чен. У пр вој рат ној го ди ни, СДЦК је до при не ло збри-
ња ва њу не ко ли ко де се ти на хи ља да ра ње ни ка и за у ста вља-
њу епи де ми је ти фу са, ко ја је од не ла го то во 200.000 жи во та. 
То ком оку па ци је Ср би је од 1915. до 1918. го ди не, де лу ју ћи 
у из бе гли штву СДЦК је на сто ја ло да сла њем ви ше де се ти-
на ми ли о на фра на ка по мо ћи убла жи стра да ње пре ко 200.000 
срп ских рат них за ро бље ни ка и ин тер ни ра них ци ви ла у ло-
го ри ма Аустро-Угар ске, Бу гар ске и Не мач ке и ста нов ни штва 
оку пи ра не Ср би је. Део СДЦК ко ји је остао у Ср би ји је био 
су о чен са за бра ном ра да, пљач ком имо ви не и уби стви ма чла-
но ва ко је је спро во дио оку па тор. И по ред то га, СДЦК је ус-

49 Друштво Црвеног крста Краљевине Југославије, op.cit., стр. 125.
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пе ло да функ ци о ни ше као је ди на срп ска ин сти ту ци ја у оку-
пи ра ној отаџ би ни, ди стри бу и ра ју ћи по моћ ста нов ни штву и 
слу же ћи ду же од го ди ну да на као је ди ни из вор ин фор ма ци ја 
о по ло жа ју ста нов ни штва под оку па ци јом.
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Adri ja na Gr mu sa

SER BIAN RED CROSS SO CI ETY IN SER BIA’S 
LI BE RA TION WARS FROM 1876 UN TIL 1918

Re su me

In the pa per the aut hor pre sen ted the con tri bu tion of the 
Ser bian Red Cross So ci ety (SRCS) to the strug gle for na ti o nal 
li be ra tion and the bu il ding of the mo dern Ser bian sta te du ring 
the li be ra tion wars in the pe riod 18761918. In its 42 years of exi
sten ce, the SRCS con ti nu o usly sup por ted the illpre pa red Ser bian 
mi li tary am bu lan ce in six wars. The work of the SRCS in Ser bia’s 
li be ra tion wars was pre do mi nantly mar ked by the two gro ups of 
ac ti vi ti es – di rect in vol ve ment in pro vi ding per son nel and ma te
rial as si stan ce to the mi li tary am bu lan ce and in ter ces sion with 
the In ter na ti o nal Red Cross Mo ve ment (IRCM) to ena ble the ar
ri val of the fo re ign Red Cross so ci e ti es’ mis si ons to Ser bia. In 
that man ner, the los ses of the Ser bian army and ci vi li ans we re 
sig ni fi cantly al le vi a ted.
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The di rect in vol ve ment of the SRCS du ring the li be ra tion 
wars was in di spen sa ble and ir re pla ce a ble sin ce the mi li tary am
bu lan ce suf fe red from the chro nic de fi ci ency in both per son nel 
and me di cal sup pli es thro ug ho ut the pe riod of the li be ra tion 
wars. Apart from the need to pro vi de for the wo un ded, the SRCS 
had to fa ce the epi de mics du ring the Bal kan wars and at the be
gin ning of World War One. On the ot her hand, the sig ni fi cant help 
of the fo re ign Red Cross so ci e ti es was al so en su red due to the 
SRCS en ga ge ment. 

The most dif fi cult pe riod for the SRCS was du ring the World 
War One, be ca u se of its du ra tion and the ex tent of the suf fe ring 
of Ser bian sol di ers and ci vi li ans. Du ring the first year of the war 
the SRCS to ok ca re of tens of tho u sands of wo un ded and pro vi ded 
sig ni fi cant con tri bu tion in over co ming the typhus epi de mic which 
had ta ken al most 200.000 li ves. Du ring the oc cu pa tion of Ser bia 
19151918 the SRCS wor ked in exi le and hel ped in al le vi a ting the 
sta te of over 200.000 im pri so ned Ser bian sol di ers and ci vi li ans in 
the pri so ner camps in the oc cupying co un tri es and the po pu la tion 
in oc cu pied Ser bia. Part of the SRCS which re ma i ned in Ser bia 
was fa ced with pro hi bi tion of its work, lo o ting of pro perty and 
mur ders of its mem bers by the oc cu pi er. Still, it was fun cti o ning 
as the only Ser bian in sti tu tion in the oc cu pied co un try and the 
only so ur ce of in for ma tion abo ut the oc cu pied po pu la tion. SRCS’ 
gre at ef fort po si ti ons it as one of the most im por tant Ser bian in
sti tu ti ons du ring the long pe riod of the li be ra tion wars.
Keywords: Ser bian Red Cross So ci ety, Red Cross in Ser bia, In

ter na ti o nal Red Cross Mo ve ment, Ser bia’s Li be ra
tion Wars, Mi li tary Am bu lan ce.
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