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П Р Е А М Б У Л А
Црвениот крст на Република Македонија е формиран на 17

март 1945 година.

Самостојно дејствува и работи како Национално друштво од 21

мај1992 година.

Црвениот крст на РМ е признат со Законот за Црвениот крст на

РМ од 1994 година од страна на државата, за да помага на

државните институции на хуманитарен план со- гласно Женевските

Конвенции.

Црвениот крст на Република Македонија е признат од
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Меѓународниот Комитет на Црвениот крст на 01.11.1995 година и е

полноправна членка на Меѓународната Федера- ција на Црвениот

крст и Црвената полумесечина од 27 ноември 1995 година.

Меѓународното движење го сочинуваат Меѓународната

Федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина,

Меѓународниот Комитет на Црвениот крст и националните друштва

на Црвениот крст и Црвената полумесечина.

Мисијата на Движењето е „ Да го спречи и ублажи
човековото страдање каде и да е; да го заштити
животот и здравјето; да обезбеди почит и достоинство
за човековото битие, особено во време на вооружени
конфликти, несреќи и ка- тастрофи; да работи на
превенција на болестите и унапредување на здрав-
ствената, социјалната добросостојба на луѓето; да
поттикне доброволно ангажирање и постојана
подготвеност за давање помош, како и универзално
чувство за солидарност и хуманост ".

Црвениот крст на Република Македонија во извршувањето на

својата дејност се ра- ководи од основните принципи на

движењето, Статутот на меѓународното движење на Црвениот крст

и Црвената полумесечина, Женевските конвенции од 1949 година,

До- полнителните протоколи од 1977 година, Законот за Црвениот

крст на Република Маке- донија од 1994 година и Статутот на

Црвениот крст на Република Македонија.

Основни принципи на движењето:

-Хуманост - Меѓународното движење на Црвениот

крст и Црвената полу- месечина настана како резултат

на желбата да им се помогне на ранетите на бојното

поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го

спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е

тоа можно. Целта на движењето е да го заштити

животот и здравјето и да го почитува човекот.

Промовира за- едничко разбирање, пријателство,

соработка и траен мир меѓу сите луѓе.
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-Непристрасност - Не прави дискриминација врз

основа на национална, расна, верска и класна

припадност или политичко убедување. Настојува да ги

олесни страдањата на поединците, водејќи се

исклучиво од нивните по- треби но, давајќи приоритет

на најитните случаи .

-Неутралност - За да ја ужива довербата на сите, движењето не

смее да зазема страна од политичка, расна, верска или идеолошка

природа.

-Независност - Движењето е независно. Националните друштва

иако де- луваат како дополнение на хуманитарните служби на

владите и се предмет на регулирање на националното

законодавство, мораат да ја зачуваат авто- номноста за да можат

да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на

Движењето.

-Доброволна служба - Тоа е движење за давање на доброволна

помош кое не е инспирирано од материјални побуди.

-Единство - Во една држава може да има само едно национално

друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да

биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна

работа на целата територија во земјата.

-Универзалност - Меѓународното Движење на Црвениот крст и

Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат

имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се

помагаат, делува во целиот свет.

Пречистениот текст на Статутот на Црвениот крст на Република

Македонија ги опфаќа: Статутот на Црвениот крст на Република

Македонија (бр.03-900 од 26.12.2003 година, Статутарната одлука

за изменување и дополнување на Статутот на Црвениот крст на

Ре- публика Македонија (бр. 02-12/54 од 25.12.2006 година) и

Одлуката за измени и допол- нувања на Статутот на Црвениот крст

на Република Македонија (бр.02-136/3 од 29.03.2012 година).
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Бр. 03 - 263/1 Комисија за статут и

нормативни акти

А п р и л , 2 0 1 2 г о д и н а

Претседател,
Даут 
Селими 
с.р.

С Т А Т У Т на Црвен крст на

Република Македонија
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

ГЛАВА I О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И

член 1

Црвениот крст на Република Македонија (во понатамошниот

текст Црвен крст на РМ) дејствува и работи како единствена

организација на територијата на Република Маке- донија.

Црвениот крст на РМ е доброволна, масовна, самостојна и

независна хуманитарна организација на граѓаните на РМ, дејствува

и работи како невладина и непартиска орга- низација .

Мисијата на Црвениот крст на РМ е: „Црвениот крст на
Република Македонија е хуманитарна, волонтерска
организација која делува согласно со основните
принципи на Меѓународното Движење на Црвениот крст
и Црвената полуме- сечина, работејќи на планот на
обезбедување помош и услуги за ранливото на- селение и
промовирање на меѓународното хуманитарно право и
хуманите вредности".

член 2

Црвениот крст на РМ, своите цели и задачи ги остварува

согласно Уставот на РМ, Законот за Црвениот крст на РМ и овој

7



Статут.

Црвениот крст на РМ во остварувањето на целите и

задачите соработува со мини- стерствата на Владата на РМ, како и

со други институции и организации во државата.

член 3

Организацијата на Црвениот крст, во остварувањето на

своите задачи се раководи од одредбите на Женевските конвенции

и Дополнителните протоколи и основните прин- ципи на

Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената

полумесечина:

-Хуманост

-Непристрасност

-Неутралност

-Независност

-Доброволна служба

-Единство

-Универзалност

член 4

Амблемот на Црвениот крст на РМ е - Црвен крст со пет

еднакви квадрати на бела основа. Знамето на Црвениот крст на РМ

е - Црвен крст на бела основа, поставен на ме- стото каде што се

вкрстуваат дијагоналите, а односот на должината и широчината на

зна- мето е 2:1.

Амблемот и името на Црвениот крст на РМ се заштитени со

закон.

Црвениот крст на РМ работи со штембил и тркалезен печат

на кои е напишано: Црвен крст на Република Македонија, Скопје

член 5

Црвениот крст на РМ има својство на правно лице,

регистрирано согласно закон- ските прописи, со сопствена жиро -

сметка и седиште во Скопје, Бул. Кочо Рацин бр. 13.

член 6

Задачите на Црвениот крст се од јавен интерес за Република
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Македонија.

ГЛАВА II Ц Е Л И И ЗАДАЧИ член 7

Основна цел на Црвениот крст на РМ е подобрување на

животот на најранливите лица на државно и меѓународно ниво,

изложени на најголем ризик да живеат со мини- мална социјална и

економска сигурност и човечко достоинство, без дискриминација на

националност, раса, пол, вера, јазик, општествена положба и

политичка определба.

член 8

Задачи на Црвениот крст на РМ:

1.Делува во случај на вооружен конфликт, и во мир да се

подготвува за активности на сите полиња опфатени со

Женевските Конвенции во име на сите жртви на војната,

цивилни и воени;

2.Ги организира, поттикнува и оспособува граѓаните за

чување на здравјето и по- добрување на условите за живот,

прва помош, гледање на болен и повреден во домашни

услови, борба против болестите на зависност и други

заболувања:

3.Се ангажира во мотивирањето, унапредувањето и 

омасовувањето на крводари- телството во РМ, врз 

принципите на доброволност, анонимност и бесплатност;

4.Учествува во ублажувањето на социјалните проблеми на 

населението преку про- екти и организирање на 

хуманитарни акции за собирање помош;

5.Учествува во обезбедувањето и врши распределба на

хуманитарна помош од други национални друштва,

Меѓународниот комитет на Црвениот крст и Меѓу- народната

федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина и

други.

6.Учествува во организирање и давање на хуманитарна и 

здравствена помош на граѓаните во случај на елементарни 

непогоди, епидемии и катастрофи;

7.Учествува во акции на меѓународната солидарност во 
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случај на елементарни и други несреќи;

8.Го оспособува населението како да постапува во случај од

елементарни непогоди, катастрофи и организира и 

оспособува тимови и единици за итни интервенции;

9.Ја организира и раководи работата на Службата за

барање;

10.Ги промовира основните принципи на Движењето,

Женевските конвенции и До- полнителните протоколи,

меѓународното хуманитарно право и хуманите вред- ности;

11.Ги вклучува и оспособува младите во програмските

активности на Црвениот крст

на РМ;

12. Соработува со надлежните институции и организации за

почитување на меѓу народното хуманитарно право за

употреба и заштита на амблемот на Црвениот крст.

член 9

Црвениот крст на РМ организира и одбележува

традиционални манифестации и активности утврдени во Законот

за Црвениот крст на РМ и календарот на активности до- несен од

Извршниот одбор на Собранието на Црвениот крст на РМ.

ГЛАВА III

Ч Л Е Н С Т В О
ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕСТАНОК

член 10

Членувањето во Црвениот крст на РМ е доброволно и

отворено за сите.

Член на Црвениот крст може да биде секој граѓанин кој го

прифаќа овој статут и доброволно потпишува пристапница .

Членот на Црвениот крст поседува членска книшка.

Формата и содржината на пристапницата и членската

книшка се регулираат со акт на Извршниот одбор на Собранието

на Црвениот крст на РМ.
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член11
Членови на Црвениот крст можат да бидат:

-Активни

-Почесни

-Патрони

Активни членови се лицата кои активно се вклучени во

работата на Црвениот крст и плаќаат годишна членарина.

Почесни членови се лица од јавниот живот во Република

Македонија и странство, кои со својата доброволна работа,

особено со своите заслуги и донации имаат посебен придонес во

развојот на Црвениот крст, а за почесни членови се прогласени од

Извршниот

одбор на Црвениот крст на РМ.

Патрон е јавна личност назначена од Извршниот одбор, кој

постојано го помага националното друштво.

Во активностите на Црвениот крст може да волонтираат и

други лица.

член 12
Членовите ги имаат следните обврски:

-Да ги почитуваат и дисеминираат основните принципи ;

-Да ја унапредуваат работата на Црвениот крст на РМ;

-Да го признаваат и почитуваат Статутот, вклучувајќи го и 

задолжението да се почитува и потпомага заштитата на 

амблемот;

-Да плаќаат годишна членарина;

-Да учествуваат активно во работата на националното

друштво.

член 13
Активните членови на Црвениот крст ги имаат следните

права:

-Да се оспособуваат за извршување на конкретни задачи на

организацијата ;
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-Да учествуваат во работата на организацијата;

-Да бираат и бидат избрани во органите и телата на

организацијата;

-Да доставуваат предлози и да иницираат прашања до било

кој авторитет во националното друштво.

член 14
Членството во Црвениот крст престанува:

-Со поднесување писмена изјава за истапување;

-Со неплаќање годишна членарина;

-Со исклучување.

член 15

Општинската организација на Црвениот крст исклучува член

од членството во след- ните случаи:

-При повреда на основните принципи на Движењето;
-Непочитување на Статутот на Црвениот крст на РМ;

-Злоупотреба на амблемот на Црвениот крст;

-Вклучување во активности кои се штетни за угледот или 

активностите на Црвениот крст на РМ.

Во случаите на полесна повреда, членот на Црвениот крст

добива опомена, и по- следна опомена пред исклучување.

Членот на Црвениот крст има право на жалба по изречената

мерка до Извршниот одбор на Црвениот крст на РМ.

член 16

Постапката за и склучув ање од ч ленств ото во

Организацијата, изречените мерки и правото на жалба се регулира

со посебен акт донесен од Собранието на Црвениот крст на РМ.

ГЛАВА IV

О Р Г А Н И З А Ц И О Н А И Р А К О В О Д Н А С Т Р У К
Т У Р А

член 17
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Црвениот крст на РМ е организиран на :

1.Државно ниво

2.Општинско ниво

3.На ниво на Град Скопје

4.Основно ниво

член 18
Раководна структура на Црвениот крст на РМ :

С О Б Р А Н И Е

член 19

Собранието на Црвениот крст на РМ е највисоко раководно

тело на организацијата на Црвениот крст на РМ.

Вкупниот број на 

неговите членови е 

75. Собранието е 

составено од :

•Избрани членови предложени од општинските 

организации на Црвениот крст;

•Избрани членови предложени од младите на Црвениот 

крст ;

Со седниците на Собранието раководи претседателот, а во

негово отсуство потпрет- седателот.

На седниците на Собранието присуствува и генералниот

секретар, кој има совето- давна улога без право на глас.

Други членови на Црвениот крст можат да бидат присутни на

седниците на Собра- нието, но без право на глас при

донесувањето на одлуки.

Критериумите, квотата и структурата на предложените

претставници во Собранието се утврдува со одлука на Извршниот

1. Собрание
2. Претседател

3. Потпретседател

4. Извршен одбор

5. Финансиска комисија
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одбор на Собранието на Црвениот крст на РМ, за- висно од бројот

на жителите на општината.

Мандатот на членовите во Собранието е 4 (четири) години со

можност за повторен избор.

член 20
Надлежностите на Собранието се :

1.Донесува Статут на Црвениот крст на РМ и врши 

измена и дополнување по постапка за негово 

донесување;

2.Предлага пред надлежните органи измена и 

дополнување на Законот за Црвениот крст;

3.Донесува Деловник за работа на Собранието;

4.Избира претседател, потпретседател (2), Извршен 

одбор (12) и Финансиска комисија;

5.Донесува стратешки план за развој на организацијата;

6.Донесува програма за работа и финансов план;

7.Усвојува годишен извештај за работата и годишен 

финансиски извештај;

8.Донесува одлука за формирање и престанок на 

општински организации на Црвениот крст со својство на 

правно лице;

9.Донесува акти за поставеноста и надлежностите на

општинските организа- ции и организацијата на

Црвениот крст на град Скопје;

10.Донесува акт за постапката за исклучување на член

од членство на органи- зацијата;

11.Донесува одлука за отповикување на член на

Собранието и пред истекот на мандатот, доколку

утврди дека е повредена постапката за избор, и други

причини;

12.Донесува општи акти, одлуки, заклучоци и други акти

од интерес и значење за организацијата;

13.Донесува Кодекс на однесување за членовите на

Извршниот одбор;

14.Расправа за процедурални прашања од членовите на
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Собранието.

член 21

Собранието одржува најмалку две редовни седница во текот 

на годината. Вонредна седница се свикува по барање на 1/3 од 

членовите на Собранието, како и на барање на Извршниот одбор и 

претседателот.

член 22

Собранието работи доколку на седницата присуствуваат

повеќе од 1/2 од вкупниот број на членовите на Собранието, а

одлуките и заклучоците се донесуваат со мнозинство гласови од

присутните членови.

член 23

Собранието на Црвениот крст на РМ може да биде

распуштено со одлука на Собра- нието на Црвениот крст на РМ,

донесено со 2/3 мнозинство од вкупниот број на членовите на

Собранието.

И З В Р Ш Е Н О Д Б О Р

член 24
Извршниот одбор е извршен орган на Собранието. Раководи

со Црвениот крст на РМ помеѓу две седници на Собранието.

Извршниот одбор е составен од избрани членови од редот на

Собранието. Бројот на членовите на Извршниот одбор е 15.

Претседателот и потпретседателите на Собранието по 

функција се и членови на Из- вршниот одбор.

Претседателот на Собранието е и претседател на Извршниот

одбор.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 (четири)

години со можност за повторен избор.

Изборот на членовите на Извршниот одбор се врши со тајно

гласање.

Доколку членот на Извршниот одбор неоправдано отсуствува
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на три седници на Из- вршниот одбор се поведува постапка за

престанок на мандатот.

На седниците на Извршниот одбор присуствува и генералниот

секретар, кој има со- ветодавна улога без право на глас.

член 25

Извршниот одбор одржува редовни седници на два месеца во

текот на годината, а по потреба и повеќе.

Вонредни седници се свикуваат по иницијатива на

претседателот, по барање на 1/3 од членовите на Одборот или по

барање на генералниот секретар упатено до претседа- телот.

Седниците на Извршниот одбор ги свикува и со нив

претседава претседателот, а во негово отсуство потпретседателот.

Извршниот одбор работи доколку на седницата присуствуваат

повеќе од половината членови на Извршниот одбор, а одлуките и

заклучоците се донесуваат со мнозинство на присутните членови.

Секој од членовите има по 1 (еден) глас.

Во случај на изедначено гласање, гласот на претседателот е

одлучувачки.

На донесена одлука од страна на Извршниот одбор спротивна

на Законот на Црве- ниот крст на РМ и овој Статут, претседателот

на Црвениот крст на РМ има право на вето.

На седницата на Извршниот одбор можат да бидат присутни и

други лица, јавни ав- торитети и стручни лица на предлог на

претседателот или генералниот секретар.

член 26

Надлежности на Извршниот одбор:

1.Утврдува предлог - програма за работа и предлог - 

финансиски план и ги доста- вува до Собранието;

2.Утврдува предлог - извештај за работа и предлог - 

финансиски извештај и ги до- ставува до Собранието;

3.Ги верифицира плановите за работа на комисиите;

4.Ги спроведува одлуките, заклучоците и препораките на

Собранието;

5.Реализира активности на планот на меѓународната 

соработка, а во ситуација кога не е во можност да одржи 
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седница ги овластува претседателот и потпретседа- телот 

да преземат активности и го информираат Извршниот 

одбор на наредна седница;

6.Донесува одлука за критериумите, квотата, структурата

( постапката за верифи- кација на изборниот процес на

избраните претставници за членови на Собра- нието на

Црвениот крст на РМ ) како и за бројот на членовите во

Собранието и Извршниот одбор на општинските организации на

Црвениот крст на РМ;

7.Донесува правила за спроведување на изборна постапка и

верификација на из- борниот процес во организацијата на

Црвениот крст на РМ;

8.Утврдува предлози за изб ор на претседател и

потпретседатели, по предлог на Комисијата за развој и

организационо-кадровски прашања;

9.Именува претставници за состав во надлежни органи и други

институции;

10.Донесува акт за критериумите за именување и разрешување

на генералниот секретар;

11.Именува и разрешува генерален секретар, по предлог на

Комисијата за развој и организационо-кадровски прашања во

согласност со актот за именување и раз- решување ;

12.Дава согласност за именување на секретар на општинската

организација / град- ската организација на Црвениот крст по

предлог на Генералниот секретар на Црвениот крст на РМ;

13.Дава согласност на статутите на општинските организации и

градската органи- зација на ЦК на РМ и правилникот за

организација и работа на Младите на Црве- ниот крст на РМ;

14.Донесува општ акт за утврдување на одговорност и

превземање на мерки спрема општинската и градската

организација, за непочитување на статутот и одлуките на

Извршниот одбор;

15.Ја координира и одобрува меѓународната соработка на

општинските организа- ции на Црвениот крст и организацијата

на Црвениот крст на градот Скопје;

16.Именува главен и одговорен уредник и членови на
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Редакцискиот одбор на гла силото на Црвениот крст на РМ;

17.Предлага материјали, одлуки и други акти за седниците на

Собранието;

18.Го пропишува образецот на пристапници и членски книшки;

19.Ја одобрува општата рамка за менаџерската структура;

20.Донесува правилник за употреба на работна облека -

униформа;

21.Донесува одлуки за зафаќање и распределба на

финансиските средства на оп- штинските организации по

предлог на Финансиската комисија;

22.Донесува одлука за формирање ФОНД ЗА СОЛИДАРНОСТ и

распределба на со- бранитесредства;

23.Формира советодавни тела, чија работа ја уредува со

посебен акт;

24.Одобрува календар за одбележување на активности;

25.Донесува акт за доделување на признанија и решава за

доделување признанија на истакнати активисти и

организации, по предлог на Комисијата за развој и ор-

ганизационо-кадровски прашања;

26.Разгледува и усвојува информации и извештаи за 

спроведени акции и активно- сти;

27.Донесува одлуки како второстепен орган по приговори, 

согласно законските про- писи;

28.Донесува и други општи акти, одлуки и заклучоци 

кои се од значење за организацијата.

Членовите на Извршниот одбор за својата работа се одговорни

пред Собранието. П Р Е Т С Е Д А Т Е Л член 27

Функции на Претседателот:

-Ја претставува организацијата на домашен и на 

меѓународен план;

-Свикува и претседава со седниците на Собранието и 

Извршниот одбор;

-Го следи развојот и состојбата на организацијата и го 
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информира Собранието;

-Ја координира работата на советодавни тела на Црвениот

крст на РМ;

-Донесува одлука за распишување на редовни избори во 

организацијата, најдоцна 3 (три) месеци пред истекот на 

мандатот на членовите на Собранието;

-Ги извршува задачите кои му се доверени од Собранието 

и Извршниот одбор.

Претседателот може дел од своите функции, согласно овој

член, да довери на еден од потпретседателите.

Во случај претседателското место да е оставено празно, или во

случај претседателот да не е во можност да ја извршува својата

функција, Извршниот одбор ќе назначи по- тпретседател кој ќе ја

има функцијата на ВД претседател, се до наредната седница на

Со- бранието. На таа седница, Собранието ќе избере претседател

кој ќе го пополни испразнетото место, се до истекот на тековниот

претседателски мандат.

Мандатот на претседателот трае 4 (четири) години, со можност 

за повторен избор. Изборот на претседателот се врши со тајно 

гласање.

Претседателот, за својата работа е 

одговорен пред Собранието. П О Т П Р Е 

Т С Е Д А Т Е Л член 28

Потпретседателот на Собранието на Црвениот крст на РМ

му помага на претседа- телот во извршувањето на утврдените

задачи и врши други работи доверени од претсе- дателот, а во

негово отсуство го заменува во сите функции утврдени во чл. 27 од

овој Статут.

Мандатот на потпретседателот трае четири години, со 

можност за повторен избор.

Изборот на потпретседателот се врши со тајно гласање.

Потпретседателот за својата работа е одговорен пред 
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Собранието.

ФИНАНСИСКА КОМИСИЈА член 29

Финансиската комисија ја сочинуваат Претседател и шест

члена на комисијата из- брани од Собранието на Црвениот крст на

РМ, избрани од редот на членовите на Собра- нието и пошироко -

стручни лица, со мандат од четири години, со можност за повторен

избор.

Изборот на претседателот и членовите на Финансиската 

комисија се врши со тајно гласање.

Доколку членот на комисијата неоправдано отсуствува на 

три седници на коми- сијата му престанува мандатот.

член 30

Надлежности на Финансиската комисија :

1.Дава совети за сите финансиски прашања кои влијаат врз 

работата на Црве- ниот крст на РМ ;

2.Дава свое мислење за финансискиот извештај и за 

финансикиот план на Црвениот крст на РМ;

3.Дава свое мислење за намената и употребата за

достапните финансиски сред- ства и предлага на

Собранието и на Извршниот одбор на Црвениот крст на

РМ кои финансиски мерки треба да се преземат;

4.Да изврши периодичен преглед за собирање на

членарината;

5.Да му помогне на Извршниот одбор да ги аплицира и

спроведе одлуките кои ги донело Собранието на

Црвениот крст на РМ за финансиското работење на

Црвениот крст на РМ;

6.На седница на Извршниот одбор, доставува извештај за

финансиското рабо- тење на Црвениот крст на РМ.

С О В Е Т О Д А В Н И Т Е Л А Н А И З В Р Ш Н И О Т О
Д Б О Р

член 31
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Извршниот одбор формира постојани и / или времени 

советодавни тела. Составот и именувањето на претседателот и 

членовите на советодавните тела ги ут- врдува Извршниот одбор. 

Претседателот на советодавното тело е член на Собранието, а 

членовите на советодавното тело се од редот на членството. Дел 

од членовите можат да бидат и надворешни стручни лица од 

областа на советодавното телото.

член 32

Постојани советодавни тела се:

1.Комисија за развој и организационо-кадровски прашања.

2.Комисија за дисеминација.

3.Комисија за здравствено-превентивна дејност.

4.Комисија за крводарителство.

5.Комисија за прва помош.

6.Комисија за социјално-хуманитарна дејност.

7.Комисија за подготвеност и дејствување при катастрофи.

8.Комисија за службата за барање.

9.Комисија за информирање и комуникации.

10.Комисија за мобилизирање на фондови.

11.Комисија за Статут и нормативни акти.

Бројот на членовите на советодавни тела е 7.
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Со акт на Извршниот одбор на Црвениот 
крст на РМ се регулираат надлежностите на
советодавни тела.УПРАВУВАЊЕ

Г Е Н Е Р А Л Е Н С Е К Р Е Т А Р

член 33

Генералниот секретар на Црвениот крст на РМ е именувано лице и управува со на-

ционалното друштво.

член 34
Надлежности, права и обврски на генералниот секретар:

1.Ја застапува организацијата пред надлежните органи;

2.Управува со Стручната служба;

3.Ги спроведува одлуките и заклучоците донесени од Собранието и Извршниот

одбор;

4.Го изработува планот и извештајот за реализација на буџетот;

5.Ја следи и помага реализацијата на програмите на Собранието и Извршниот

одбор и ја организира работата на советодавните тела;

6.Учествува на седниците на Собранието и Извршниот одбор со советодавна улога

без право на глас;

7.Одлучува за прием, престанок, именување и распоредување на вработените во

Стручната служба на Собранието на Црвениот крст на РМ;

8.Ја координира и следи работата на секретарите на општинските организации и

градската организација;

9.Дава предлог за согласност за именување на секретар на општинската органи-

зација/градската организација на Црвен крст;

10.Иницира постапка за утврдување на одговорноста на секретарот на општин-

ската организација пред Извршниот одбор на општинската организација, за

неспроведување на одлуките на Извршниот одбор на Црвениот крст на РМ, и

нереализираните обврски дадени од страна на генералниот секретар. Доколку

Извршниот одбор на општинската организација не постапи по иницијативата, го

информира Извршниот одбор на Црвениот крст на РМ за превземање на со-

одветни мерки.

11.Раководи со активностите што се преземаат во случај на катастрофи;

12. За својата работа одговара пред Извршниот одбор на Црвениот крст на РМ.
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Мандатот на генералниот секретар трае 4 (четири) години со можност за повторно

именување.

Генералниот секретар може да биде разрешен и пред истекот на мандатот од Из-

вршниот одбор на Црвениот крст на РМ.

С Т Р У Ч Н А С Л У Ж Б А Н А Ц Р В Е Н И О Т К Р С Т Н А Р М

член 35

Во Црвениот крст на РМ постои Стручна служба, која работи на планот на

реализација на програмските цели и задачи и ги врши материјално-финансиските и

администра- тивно-техничките работи.

Вработените во Стручната служба за своето работење се одговорни пред

генералниот секретар.

Со правилник за организација и систематизација на работните места се уредуваат

работните задачи на вработените во Стручната служба .

Генералниот секретар ја операционализира работата и раководи со Стручната

служба.

Вработен во Стручната служба на Црвениот крст не може да биде биран во

органите и телата на организацијата.

ГЛАВА V

ОПШТИНСКА, ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

член 36

Општински организации се формираат во општините во Републиката, со својство на

правно лице и жиро - сметка.

Штембилот и тркалезниот печат на општинската организација на Црвениот крст е :

во средината имаат знак на Црвениот крст, под знакот натпис " Црвен крст на Република

Македонија - Општинска организација ( назначување на седиштето ) ".

Највисок орган на општинската организација е Собранието.

Собранието го сочинуваат ;

•Избрани членови предложени од основните организации на Црвениот крст ,

•Избрани членови предложени од младите на Црвениот крст ,

Бројот на членовите на собранијата и извршните одбори на општинските органи-

23



зации на Црвениот крст, е во сооднос со бројот на жители во единиците на локална са-

моуправа, кои што општинските организации на Црвениот крст ги покриваат во своето

работење и согласно бројот на избраните претставници во Собранието на Црвениот крст

на РМ, и е:

•Собранијата на општинските организации на Црвениот крст кои имаат 1 пре-

тставник во Собранието на Црвениот крст на РМ, собранието брои 15 члена, а

Извршниот одбор брои 7 члена;

•Собранијата на општинските организации на Црвениот крст кои имаат 2 пре-

тставника во Собранието на Црвениот крст на РМ, собранието брои 17 члена,

а Извршниот одбор брои 7 члена;

•Собранијата на општинските организации на Црвениот крст кои имаат 3 пре-

тставници во Собранието на Црвениот крст на РМ, собранието брои 19 члена, а

Извршниот одбор брои 7 члена;

•Собранијата на општинските организации на Црвениот крст кои имаат 4 пре-

тставници во Собранието на Црвениот крст на РМ, собранието брои 21 члена, а

Извршниот одбор брои 9 члена;

•Собранијата на општинските организации на Црвениот крст кои имаат 5 или 6

претставници во Собранието на Црвениот крст на РМ, собранието брои 23

члена, а Извршниот одбор брои 9 члена;

Други членови на Црвениот крст можат да бидат присутни на седниците на

Собра- нието, но без право на глас при донесувањето на одлуки.

Мандатот на членовите на Собранието трае четири години со можност за

повторен избор.

Собранието на општинската организација од своите членови избира : 

Претседател, потпретседател, Извршен одбор и Финансиска комисија. 

Мандатот на членовите на Извршен одбор е четири години, со можност за 

повторен избор.

Мандатот на претседателот и потпретседателот е четири години со можност

за повторен избор.

Мандатот на членовите на Финансиската комисија е четири години со можност

за повторен избор.

Изборот на претседателот, потпретседателот, членовите на Извршниот одбор и

членовите на Финансиска комисија се се врши со тајно гласање.

Претседателот и потпретседателот на Собранието по својата функција се чле-
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нови на Извршниот одбор, а претседателот на Собранието е и претседател на

Из- вршниот одбор.

На седниците на Извршниот одбор присуствува и секретарот на општинската

организација кој има советодавна улога без право на глас.

Комисијата за развој и организационо кадровски прашања на општинската

организација на Црвениот крст, поднесува предлози за избор на претседател и

потпретседател до Извршниот одбор на Собранието на општинската организа-

ција.

Извршниот одбор на Собранието на општинската организација именува сек-

ретар со мандат од четири години, со можност за повторно именување.

Секретарот на општинската организација за својата работа одговара пред Из-

вршниот одбор на општинската организација на Црвениот крст и пред генерал-

ниот секретар на Црвениот крст на РМ , за спроведување на активности на

Црвениот крст на РМ.

Секретарот на општинската организација може да биде разрешен и пред ис-

текот на мандатот од Извршниот одбор на Собранието на општинската органи-

зација.

член 37

Општинските организации на Црвениот крст на РМ престануваат со работа во случај

на повреда на интегритетот на Црвениот крст на РМ ( вклучувајќи и заштита на амбле-

мот), неправилна распределба на финансиските и материјални средства обезбедени од

страна на донатори, како и непочитување на актите донесени од Собранието и Из-

вршниот одбор на Црвениот крст на РМ.

Одлука за престанок со работа на општинските организации донесува Собранието

на Црвениот крст на РМ.

член 38

Општинските организации на Црвениот крст кои имаат потешкотии во реализацијата

на секојдневните обврски и нормалното функционирање, а добиваат финансиски сред-

ства за својата работа од Црвениот крст на РМ, должни се да добијат претходна

согласност за реализација на финансискиот план и финансискиот извештај од

генералниот секретар на Црвениот крст на РМ.

Ова ќе се уреди со посебен акт донесен од страна на Извршниот одбор на Црвениот

крст на РМ.
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ЦРВЕН КРСТ НА ГРАД СКОПЈЕ

член 39

На подрачјето на градот Скопје функционира организација на Црвениот крст на

град Скопје, со координативна улога и активности од интерес на градот.

Црвениот крст на град Скопје е правно лице со жиро сметка.

Највисок орган на Црвениот крст на град Скопје е Собранието.

Собранието на Организацијата на Црвениот крст на град Скопје е составено од :

•Избрани членови предложени од собранијата на општинските организации на 

Црвениот крст од градот ;

•Избрани членови предложени од младите на Црвениот крст;

Бројот на членовите на Собранието на Црвениот крст на град Скопје и Из-

вршниот одбор на Собранието на Црвениот крст на град Скопје, е во сооднос

со бројот на жители во единиците на локална самоуправа, кои што општин-

ските организации на Црвениот крст во градот Скопје ги покриваат во своето

работење и е:

•Собранието на Црвениот крст на град Скопје брои 27 члена, а Извршниот одбор 

брои 11 члена;

Останатите членови на Црвениот крст можат да бидат присутни на седниците на

Собранието, но без право на глас при донесувањето на одлуки.

Мандатот на членовите на Собранието трае четири години со можност за

повторен избор.

Собранието на Црвениот крст на град Скопје од своите членови избира:

Претседател, потпретседател, Извршен одбор и Финансиска комисија.

Мандатот на членовите на Извршен одбор е четири години, со можност за

повторен избор.

Мандатот на претседателот и потпретседателот е четири години со можност за

по- вторен избор.

Изборот на претседателот, потпретседателот, членовите на Извршниот одбор и

чле- новите на Финансиска комисија се се врши со тајно гласање.

Претседателот и потпретседателот на Собранието по својата функција се

членови на Извршниот одбор, а претседателот на Собранието е и претседател на

Извршниот одбор.

На седниците на Извршниот одбор присуствува и секретарот на градската органи-

зација кој има советодавна улога без право на глас.
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Мандатот на членовите на Финансиската комисија е четири години со можност за

повторен избор.
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Комисијата за развој и организационо - кадровски прашања на Црвениот крст на

град Скопје, поднесува предлози за избор на претседател и потпретседател до Из-

вршниот одбор на Собранието на Црвениот крст на град Скопје .

Извршниот одбор на Собранието на Црвениот крст на град Скопје именува секретар

со мандат од четири години, со можност за повторно именување.

Секретарот на Црвениот крст на град Скопје за својата работа одговара пред Из-

вршниот одбор на Црвениот крст на град Скопје и пред генералниот секретар на

Црвениот крст на РМ .

Секретарот на Црвениот крст на град Скопје може да биде разрешен и пред истекот

на мандатот од Извршниот одбор на Собранието на Црвениот крст на град Скопје.

ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ член 40

Основните организации се формираат од членовите на Црвениот крст според

местото на живеење, работа и во образовните институции.

Основните организации се формираат по иницијатива на најмалку 10 граѓани , за

што одлука донесува Извршниот одбор на општинската организација.

Со основните организации раководат: Претседател, секретар и благајник кои се из-

бираат од редовите на членството.

ГЛАВА VII

МЛАДИ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ член 41

Членовите на Црвениот крст на РМ опфатени во подмладокот низираат во: Млади на

Црвениот крст на Република Македонија.

Организирањето и работата на младите во организацијата на се регулира со правилник

за организација и работа на Младите на
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ПОДГОТВЕНОСТ И ДЕЈСТВУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА КАТАСТРОФИ

член 42

Црвениот крст на РМ гради ефикасни механизми за делување при катастрофи -

поплави, пожари, земјотреси, вооружени конфликти, преку оспособување на кадри и

формирање на единици за итни интервенции.

Преку едукација, ја подигнува свеста кај населението на РМ за намалување и от-

странување на последиците од катастрофи.

Формирањето, функционирањето, улогата, задачата и активирањето на тимовите и

единиците за итни интервенции на Црвениот крст се уредува со посебен акт донесен од

Извршниот одбор на Собранието на Црвениот крст на РМ.

член 43

Во случај на катастрофи, Извршниот одбор на Собранието на Црвениот крст на

РМ донесува одлуки за преземање мерки за санирање на последиците.

Генералниот секретар на Црвениот крст на РМ раководи со активностите за делу-

вање во случај на катастофи, дава инструкции за делување, односно презема мерки за

санирање на последиците од катастрофата. За преземените мерки го известува Из-

вршниот одбор.

член 44

Црвениот крст на РМ во случај на катастрофи, соработува со Меѓународниот

Коми- тет на Црвениот крст, Меѓународната Федерација на Црвениот крст и Црвената

полуме- сечина, со други национални друштва на Црвениот крст и Црвената

полумесечина, со надлежните државни органи во земјата, како и со други хуманитарни

организации.

ГЛАВА IX

СЛУЖБА ЗА БАРАЊЕ член 45

Заради извршување на активностите за барање и известување, утврдени со Же-

невските конвенции од 1949 год. и Дополнителните протоколи од 1977 година и Законот

за Црвениот крст на РМ од 1994 година, во Црвениот крст се формира Служба за ба-

рање.

Организацијата и начинот на работа на Службата за барање се регулира со посебен
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акт донесен од страна на Извршниот одбор.

член 46

Црвениот крст на РМ како носител на јавни овластувања за дејноста на Службата за

барање, обезбедува услови за кадровско и материјално опремување, развој и нејзина

подготвеност за ефикасно функционирање во мир, како и во случај на војна, масовни

елементарни и други несреќи.

ГЛАВА X

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА член 47

Црвениот крст на РМ остварува меѓународна соработка со Меѓународната Федера-

ција на Црвениот крст и Црвената полумесечина и Меѓународниот Комитет на Црвениот

крст, национални друштва и други хуманитарни организации.

Активностите за соработка се остваруваат преку размена на позитивните искуства

во работењето, а со цел ефикасно делување и развој на националното друштво, како и

преку давање и примање на хуманитарна помош.

ГЛАВА XI

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА - ИНФОРМИРАЊЕ член 48

Заради транспарентност, Црвениот крст на РМ ја информира јавноста за своите ак-

тивности преку сопственото гласило на Црвениот крст на РМ, билтени, брошури, а со ин-

формативните средства комуницира преку прес конференции, брифинзи, соопштенија и

други начини за јавно комуницирање.

ФИНАНСИСКО - МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ член 49

Црвениот крст на РМ финансиски средства обезбедува од:

1.Членарина од своето членство;

2.Буџет на РМ за програмски активности од областа на превентивната здрав- 

ствена заштита, социјално-хуманитарната дејност и крводарителство;
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3.Буџетот на РМ, буџетите на единиците за локална самоуправа и буџетот на град

Скопје, за Службата за барање и учество во подготовките и активностите за

интервенции во случај на масовни елементарни непогоди и несреќи во земјата

и странство;

4.Услужни дејности поврзани со функцијата на Црвениот крст;

5.Стопански дејности;

6.Дејноста за мобилизирање на фондови и маркетинг во согласност со Прави- 

лата за употреба и заштита на амблемот на Црвениот крст;

7.Игри на среќа во согласност со Закон;

8.Надоместоци согласно чл. 27 и чл. 28 од Законот за Црвениот крст на РМ;

9.Подароци и завештанија;

10.Донации;

11.Проекти

член 50

Фондот за солидарност на Црвениот крст на РМ работи со посебна жиро-сметка,

чии средства ќе бидат наменети за ублажување на страдањето на најзагрозените кате-

гории на луѓе определени со одлука на Извршниот одбор.

Средствата во фондот ќе се обезбедуваат од средствата прибрани од

одбележува- њето на „Неделата на Црвениот крст ", „Неделата за солидарност " и

„Неделата за борба против градни болести и туберкулоза ", донации и друго.

член 51

Црвениот крст на РМ стекнува, поседува и администрира секаков вид на имот кој го

смета за подобен и оттуѓува доколку е од интерес на организацијата на Црвениот крст.
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член 52

Заради јасен и транспарентен систем на одговорност во финансиското работење на

Црвениот крст на РМ се предвидува систем на надворешна финансиска контрола.

ГЛАВА XIII

ПРЕСТАНОК НА РАБОТА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

член 53

Црвениот крст на РМ престанува со работа кога ќе настапат услови предвидени со

законот и кога Собранието ќе донесе одлука за престанување на работа на Црвениот

крст на РМ, со двотретинско мнозинство од вкупниот број на членови на Собранието.

Престанокот на работата на Црвениот крст на РМ, прашањето за имотот и

обврските ќе се решаваат во согласност со постојните законски прописи и регулативи.

Остатокот од финансиските средства исклучиво ќе се доделат во хуманитарни цели

наменети за општо добро во смисла на Женевските конвенции и заклучоците од меѓу-

народните конференции на Црвениот крст и Црвената полумесечина, кои што

одговараат на идеите на Црвениот крст.

Архивските материјали на Црвениот крст на РМ поради својата важност и

неделивост во целост ќе бидат предадени на Архивот на Република Македонија, Скопје,

или на прав- ниот наследник на наведената институција, на начин кој е во согласност на

постојните законски прописи за архивско работење и архивирање.

ГЛАВА XIV

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ член 54

Статутот на Црвениот крст на РМ го донесува Собранието на Црвениот крст на РМ

со двотретинско мнозинство од присутните членови на Собранието.

Измени и дополнување на одредбите од Статутот се вршат на начин и постапка како

за неговото донесување. За донесување нов Статут, како и за негова измена и дополну-

вање, потребна е претходна согласност од Статутарната комисија на Меѓународната Фе-

дерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина и Меѓународниот Комитет на Црве-

ниот крст, а во согласност со член 7.2 д од Уставот на Меѓународната конференција на

Црвениот крст ( Техеран 1973 година ) и Резолуцијата XX усвоена на XXIV Меѓународна

конференција на Црвениот крст (Манила 1981 година)
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член 55

Актите кои произлегуваат од овој Статут да се донесат најдоцна во рок од 3 (три)

месеци од денот на донесувањето на истиот.

член 56

Општинските организации и градската организација се должни да ги усогласат

своите статути со овој Статут во рок од 3 (три) месеци од денот на донесувањето на овој

Статут.

Измена и дополнување на одредбите од статутите на општинските организации и

градската организација се врши на начин и постапка како за неговото донесување. За

ревизија на Статутот како и за негова измена и дополнување потребна е претходна со-

гласност од Комисијата за статут и нормативни акти на Црвениот крст на РМ.

член 57
Статутот влегува во сила со денот на донесувањето.

член 58

Со ревизијата на Статутот, престанува да важи Статутот на Црвениот крст на РМ

од 28 декември 1994 година, измените и дополнувањата на Статутот на Црвениот крст

на РМ од 1996, 1999, 2000, 2002 година.

Претседател, Д-р Милчо Трајков с.р.
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