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ПРЕАМБУЛА
Иницијативата за формирање на Црвениот крст на Република
Македонија е поднесена на II-то заседание на АСНОМ од 1944
година, а е формиран на 17 март 1945 година.
Самостојно дејствува и работи како Национално друштво од 21
мај 1992 година.
Владата на Република Македонија на 25 август 1993 ги потпиша
Женевските Конвенции од 12 август 1949 година и Дополнителните
Протоколи од 1977 година, а Собранието на Република Македонија
на 01 август 2008 година го ратификува Третиот Дополнителен
Протокол од 2005 година.
На 26 јули 1994 година на седница на Собранието на РМ
донесен е Закон за Црвениот крст на Република Македонија со кој
организацијата на Црвениот крст на Република Македонија е
призната како единствена организација на Црвениот крст на
територијата на РМ за помош на ранливото население и поддршка
на државните институции на хуманитарен план.
Црвениот крст на Република Македонија е признат од
Меѓународниот Комитет на Црвениот крст на 01 ноември 1995
година и е полноправна членка на Меѓународната Федерација на
друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина од 27
ноември 1995 година.
Црвениот крст на Република Македонија во своето работење се
раководи од основните принципи на движењето, Статутот на
меѓународното движење – Меѓународна федерација на друштвата
на Црвениот крст и Црвената полумесечина, Женевските
Конвенции од 1949 година, Дополнителните Протоколи од 1977
година и 2005 година, резолуциите на Меѓународната
конференција на Црвен крст и Црвена полумесечина и Советот на
Делегати, Законот за Црвениот крст на Република Македонија од
1994 година, Статутот на Меѓународната Федерација на друштвата
на Црвениот крст и Црвената полумесечина и Статутот на
Црвениот крст на Република Македонија.
Меѓународното движење го сочинуваат Меѓународниот Комитет
на Црвениот крст, Меѓународната Федерација на друштвата на
Црвениот крст и Црвената полумесечина и Националните друштва
на Црвениот крст и Црвената полумесечина.
Основни принципи на движењето:
Хуманост - Меѓународното движење на Црвениот крст и
Црвената полумесечина 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 заедничко
разбирање, пријателство, соработка и траен мир меѓу
сите луѓе.
-

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 потреби, 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 вршат помошна улога на хуманитарните
служби на владите и се предмет на регулирање на
националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста 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.

Мисија: Црвен крст на Република Македонија е хуманитарна
организација која работи на спречување и ублажување на
човековото страдање, заштита на животот и здравјето,
унапредување на социјалната состојба, обезбедувајќи почит и
достоинство за човековото битие, а особено во случај на несреќи
и катастрофи, го промовира меѓународното хуманитарно право
и хуманите вредности, поттикнува доброволно ангажирање и
постојана подготвеност за давање помош, како и универзално
чувство за солидарност и хуманост.
Визија: Дејствуваме, поттикнуваме и промовираме
хумани вредности за навремено да одговориме на
современите хуманитарни предизвици, а притоа решени
сме да направиме повеќе, да го направиме тоа подобро и да
стигнеме подалеку.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за Црвениот
крст на Република Македонија (Сл.Весник бр.41/94)
Собранието на Црвениот крст на Република Македонија на
седницата одржана на ден 01.03.2017 година донесе

СТАТУТ
на Црвен крст на Република Македонија

ГЛАВА I
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Црвениот крст на Република Македонија (во понатамошниот
текст: Црвен крст на РМ) e единствена организација која делува на
територијата на Република Македонија и ја сочинуваат
општинските организации на Црвениот крст (во понатамошниот
текст: општински организации) и Црвениот крст на град Скопје.
Црвениот крст на РМ е хуманитарна, доброволна,
непристрасна, неутрална, непрофитна, универзална и независна
организација на граѓаните на РМ и во својата работа ја промовира
волонтерската служба.
Црвениот крст на РМ е самостојна и автономна организација, и
има помошна улога на властите во државата во остварување на
хуманитарни активности, при што ја задржува автономијата која и
дозволува да дејствува постојано во согласност со Основните
принципи на Движењето.
Црвениот крст на РМ во своето работење ги исполнува условите
поставени во чл.4 од Статутот на Движењето, во согласност со чл.3
од Статутот, и обврските поставени во чл.8 од Статутот на
Меѓународната Федерација на друштвата на Црвениот крст и
Црвената полумесечина.
Член 2
Црвениот крст на РМ своите цели и задачи ги остварува
согласно Уставот на РМ, Законот за Црвениот крст на РМ и овој
Статут.
Член 3
Црвениот крст на РМ во остварувањето на своите задачи се
раководи од основните принципи на Меѓународното движење на
Црвениот крст и Црвената полумесечина, и од одредбите на
Женевските Конвенции и Дополнителните Протоколи.

Член 4
Во согласност со Женевските конвенции од 1949 година и
Дополнителните протоколи од 1977 година и 2005 година,
регулативите од 1991 година за употребата на амблемот на Црвен
крст и Црвената полумесечина од Националните друштва, Законот
за Црвениот крст на Република Македонија, 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 местото каде што се вкрстуваат дијагоналите,
а односот на должината и широчината на знамето е 2:1.
Логото на Црвениот крст на РМ е единствено за сите
организациони нивоа и неговата унифицирана употреба се уредува
со Стандарди за брендирање на Црвениот крст на РМ.
Употребата и заштитата на амблемот и името на Црвениот
крст на РМ се регулирани со закон.
Штембилот на Црвениот крст на РМ е - во средината има
амблем на Црвениот крст, под амблемот натпис – Црвен крст на
Република Македонија, Скопје
Тркалезниот печат на Црвениот крст на РМ е - во средината има
амблем на Црвениот крст, околу амблемот натпис – Црвен крст на
Република Македонија, Скопје.
Член 5
Црвениот крст на РМ има својство на правно лице,
регистрирано согласно законските прописи, со сопствена жиро
сметка и седиште во Скопје, Бул. Кочо Рацин бр. 13, кое е седиште
и на Централната канцеларија на Црвениот крст на РМ.
ГЛАВА II
Ц Е Л И И ЗАДАЧИ
Член 6
Основна цел на Црвениот крст на РМ е ублажување на
човековите страдања, укажување помош на лица во случај на
вооружени судири, внатрешни судири, итни состојби и природни
катастрофи, подобрување на состојбата на ранливите лица кои се
изложени на ризик со кој се загрозува нивниот опстанок и можноста
да живеат со минимална социјална и економска сигурност и
човечко достоинство, превенирање на болести и подигање на
здравствената култура, поттикнување на волонтерство,
солидарност и меѓусебно помагање, без дискриминација по основ
на национална припадност, раса, пол, вера, јазик, полова
определба и сексуална ориентација, општествена положба и
политичка определба, и на било која друга основа.

Член 7
Задачи на Црвениот крст на РМ:
1. Ги врши работите кои произлегуваат од одредбите на
Женевските Конвенции и Дополнителните Протоколи;
2. Ги организира, поттикнува и оспособува граѓаните за
чување на здравјето, превенирање на зависности и
подобрување на условите за живот;
3. Работи на мотивирање, унапредување и омасовување на
крводарителството во Република Македонија, врз принципите
на доброволност, анонимност и бесплатност;
4. Придонесува во ублажување на социјалните проблеми и
намалување на ранливоста на населението;
5. Учествува во обезбедување и врши распределба на
хуманитарна помош од други национални друштва,
Меѓународниот комитет на Црвениот крст и Меѓународната
федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената
полумесечина, меѓународни и национални хуманитарни
организации и корпоративниот сектор;
6. Организира, прибира и распределува хуманитарна и
здравствена помош на граѓаните заради ублажување и
отстранување на последиците од елементарни непогоди,
епидемии, катастрофи и вооружени судири;
7. Учествува во акции на меѓународна солидарност во случај
на елементарни и други несреќи;
8. Го оспособува и му помага на населението како да
постапува во случај на катастрофи и организира и оспособува
тимови и единици за одговор при катастрофи;
9. Oбезбедува водени површини и организира спасување на
вода и спасување на планина;
10. Оспособува кадри за безбедност на вода и планина;
11. Ја организира и раководи работата на Службата за
барање - Воспоставување на семејни врски;
12. Ги промовира основните принципи на Движењето,
Женевските Конвенции и Дополнителните Протоколи, и
почитување на Меѓународното Хуманитарно Право и
хуманите вредности;
13. Учествува во оспособувањето на населението за
укажување прва помош;
14. Организира курсеви за прва помош за заштита при работа
и други курсеви за потреби на правни лица;
15. Организира курсеви за прва помош за кандидати за возачи
на моторни возила и пловни објекти;
16. Организира, оспособува, усовршува и врши обнова на
знаење на инструктори и предавачи за прва помош;
17. Организира услуги и оспособува кадри за грижа на болни и
стари лица и развива форми за вон-институционална заштита
на старите лица;
18. Со надлежните институции и организации учествува во
прифаќање, сместување и згрижување на настрадано и
ранливо население, мигранти, бегалци, баратели на азил,
жртви на трговија со луѓе, жртви на семејно насилство и сл.;

19. Соработува со надлежните институции и организации за
почитување на Меѓународното Хуманитарно Право за
употреба и заштита на амблемот на Црвениот крст;
20. Прави процена на потребите на заедницата и на
соодветен начин дава помош, а за општо добро врши и други
работи утврдени со позитивни законски прописи;
21. Ја информира јавноста за своите активности;
22. Соработува со Меѓународната федерација на друштвата
на Црвениот крст и Црвената полумесечина и Меѓународниот
комитет на Црвениот крст, националните друштва на Црвен
крст и други органи и хуманитарни организации и агенции;
Работењето на Црвениот крст е од јавен интерес за
Република Македонија, а определени хуманитарни цели и задачи
од областа на здравството, заштитата на материјални добра и
спасување на лица од природни катастрофи, вооружени судири и
други случаи на насилство, воспоставување на семејни врски,
социјална заштита, воспитување и едукација, како и промовирање
на меѓународното хуманитарно право Црвениот крст на РМ ги врши
како јавни овластувања, раководејќи се од Основните Принципи,
Женевските Конвенции и Дополнителните Протоколи.
Договорите склучени со други организации или ентитети,
особено со јавните власти поврзано со извршувањето на јавните
услуги, ќе бидат во писмена форма и во никој случај нема да
претставуваат обврска Националното друштво да дејствува
спротивно на Основните принципи.
Член 8
Заради поуспешно остварување на програмските цели и
задачи од јавен интерес и јавни овластувања, државните органи и
организации на Црвениот крст на РМ му обезбедуваат приоритет,
даночни, царински и други законски олеснувања и финансиска и
друга помош.
Во смисла на претходниот став на овој член, единиците на
локалната самоуправа и градот Скопје од своите буџети
обезбедуваат средства за општинските организации и Црвениот
крст на град Скопје за реализација на програмски активности.
Член 9
Црвениот крст на РМ организира и одбележува
традиционални манифестации, акции и активности утврдени во
Законот за Црвениот крст на РМ и календарот на активности.

ГЛАВА III
ВОЛОНТИРАЊЕ И ЧЛЕНСТВО
Волонтирање
Член 10
Црвениот крст на РМ го признава, промовира и вреднува
волонтерството, ги вклучува волонтерите во програмските
активности на Црвениот крст на РМ и има одговорност кон нив.
Волонтирањето во Црвениот крст на РМ е од посебен
интерес за организацијата и е активност која е мотивирана од
слободната желба на лицето за волонтирање, непоттикнато од
желба за материјална или финансиска добивка и не е под
надворешно, социјално, економско или политичко влијание.
Волонтирањето е наменето во корист на ранливото
население во заедниците согласно со основните принципи на
Црвениот крст и Црвената полумесечина и крајно придонесува за
зајакнување на граѓанското општество.
Волонтер на Црвениот крст на РМ е лице кое доброволно со
личен придонес, ентузијазам и заложба извршува работи за
Црвениот крст на РМ и помага во подобрување на животот на
ранливото население, пред се на локално ниво, без материјална
корист.
Волонтерскиот ангажман се евидентира, а волонтерот е на
располагање и по потреба е достапен за работа во Црвениот крст
на РМ.
Член 11
Волонтерите на Црвениот крст на РМ ги имаат следните
обврски:
- Да ја применуваат во пракса волонтерската служба;
- Да го почитуваат Законот, Статутот и другите акти на
Црвениот крст на РМ;
- Да се придржуваат, да ги дисеминираат, да ги почитуваат и
делуваат во согласност со основните принципи на
Движењето;
- Да работат според поставените стандарди за работа;
- Да се однесуваат во согласност со Кодексот на однесување
на волонтерите во Црвениот крст на РМ.
Член 12
Волонтерите на Црвениот крст на РМ ги имаат следните
права:
- На соодветна обука за исполнување на дадените
ангажмани;
- На соодветна опрема согласно поставените задачи;

- На можности за личен развој;
- На почитување на лични мислења и идеи при креирање и
реализација на соодветни активности;
- На вреднување и признавање на нивниот придонес.;
Член 13
Волонтирањето во Црвениот крст на РМ се уредува со
посебен акт.
Членство
Член 14
Членувањето е формално - правен статус во Црвениот крст на
РМ.

Членувањето во Црвениот крст на РМ е доброволно и
отворено за сите.
Член на Црвениот крст на РМ може да биде секое лице кое го
прифаќа овој Статут и доброволно потпишува пристапница.
Член 15
Член на Црвениот крст на РМ е лице кое е активно вклучено
во работата на Црвениот крст на РМ, го поддржува, и придонесува
за развојот на Црвениот крст на РМ, може да бира и да биде биран
во органите и телата на Црвениот крст на РМ и плаќа годишна
членарина.
Поддржувач е лице кое не е активно вклучено во работата на
Црвениот крст на РМ, а со плаќање на членарина или на друг начин
го потпомога и поддржува националното друштво и има право
периодично да бидат известен за сите аспекти од работата на
националното друштво, и не може да бира и да биде биран во
органите и телата на Црвениот крст на РМ, се додека активно не се
вклучи во работата на Црвениот крст на РМ.
Почесен член е лице кое го помага националното друштво и
со своите заслуги и поддршка има посебен придонес во развојот на
Црвениот крст на РМ, не може да бира и да биде биран во органите
и телата на Црвениот крст на РМ, и не е должен да плаќа годишна
членарина.
Почесен член и почесен претседател може да прогласи
Раководниот одбор на Црвен крст на РМ.
Член 16
Членовите ги имаат следните обврски:
- Да ги почитуваат и дисеминираат основните принципи;
- Да ја унапредуваат и активно да учествуваат во работата на
Црвениот крст на РМ;
- Да го прифатат и почитуваат Статутот;
- Да го почитуваат и заштитуваат амблемот на Црвениот крст
на РМ;
- Да плаќаат годишна членарина.

Член 17
Членовите ги имаат следните права:
- Да учествуваат во работата на Националното друштво;
- Да бираат и бидат бирани во органите и телата на
Националното друштво;
- Да се оспособуваат за извршување на конкретни задачи на
Националното друштво;
- Да доставуваат предлози и прашања и да иницираат теми за
расправа до структурите во националното друштво;
- Да биде вреднуван и признат нивниот придонес.
Член 18
Членувањето во Црвениот крст на РМ престанува:
- Со поднесување писмена изјава за истапување;
- Со неплаќање годишна членарина;
- Со исклучување.

Член 19
Општинската организација исклучува член од членството во
следните случаи:
- Повреда на основните принципи на Движењето;
- Непочитување на Статутот на Црвениот крст на РМ, Статутот
на Црвен крст на град Скопје и општинската организација;
- Членувањето во Црвениот крст на РМ се злоупотребува за
лична корист;
- Злоупотреба на амблемот на Црвениот крст;
- Вклучување во активности кои се штетни за угледот на
Црвениот крст на РМ.
Член 20
Постапката за членување и исклучување од членството во
Националното друштво, изречените мерки и правото на жалба се
регулираат со посебен акт.

ГЛАВА IV
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Член 21
Црвениот крст на РМ е организиран на :
1. Национално ниво
2. Ниво на Град Скопје
3. Општинско ниво
4. Основно ниво

РАКОВОДЕЊЕ
Член 22
Раководна структура на Црвениот крст на РМ :
1.

Собрание

2.

Претседател

3.

Потпретседател

4.

Раководен одбор

Член 23
Профилот на членовите на раководните структури на
Националното друштво треба да овозможи делување во согласност
со основните принципи.
Членовите на раководните структури дејствуваат исклучиво
во интерес за целите на Националното друштво.
Членовите на раководните структури се избираат согласно
Правилата за спроведување на избори и верификација на
изборниот процес во Црвениот крст на РМ.
Независноста на раководните лица е од посебно значење
за обезбедување на непристрасно и неутрално делување во
заедницата.
Членовите на раководните структури ги отсликуваат
разноличностите на Националното друштво. Раководните тела се
разнолични во својот состав и во нив членуваат поединци од редот
на различни општествени слоеви, структури и групи.
За членови во раководните структури на сите нивоа на
Националното друштво се избираат компетентни лица со соодветни
квалификации и капацитети, од различни ентитети, струки –
области на работа, политички определби и верувања, со познавање

на организацијата и посветеност за реализација на активностите на
Националното друштво.Членовите на раководните структури
пожелно е да имаат познавање од програми и проекти, и да
поседуваат способност за планирање, управување, обезбедување
на парични средства, комуникација и маркетинг.
Изборот на членовите на раководните структури се врши
без никаква дискриминација по основ на национална припадност,
раса, пол, вера, јазик, полова определба и сексуална ориентација,
општествена положба и политичка определба, или на било која
друга основа.
СОБРАНИЕ
Член 24
Собранието на Црвениот крст на РМ е највисок раководен
орган на организацијата на Црвениот крст на РМ.
Вкупниот број на членови е 59 (педесет и девет).
Собранието е составено од:
• Избрани членови предложени од општинските
организации;
• Избрани членови предложени од младите на Црвениот
крст на РМ;
Со седниците на Собранието претседава претседателот на
Црвениот крст на РМ, а во негово отсуство потпретседателот.
На седниците на Собранието присуствува и генералниот
секретар на Црвениот крст на РМ, кој има советодавна улога без
право на глас.
На седниците на Собранието можат да бидат присутни и други
поканети лица, во својство на гости и набљудувачи без право на
глас.
Општинските организации кои две години пред избори не ги
подмириле обврските поврзани со финансиските придонеси кон
Црвениот крст на РМ, немаат право да избираат преставници во
Собранието на Црвен крст на РМ.
Претставниците, за кои општинските организации кои во првите
две години од нивниот мандат не ги подмириле обврските поврзани
со финансиските придонеси кон Црвениот крст на РМ, го губат
правото на глас.
Општинските организации кои најмалку една година не ги
подмириле финансиските обврски кон Црвениот крст на РМ кои
произлегуваат од пренесени надлежности регулирани по пат на
договори го губат правото на спроведување на активности кои
произлегуваат од тие договори.
Критериумите, квотата и структурата на предложените
претставници во Собранието се утврдува со одлука на
Раководниот одбор на Црвениот крст на РМ, врз основа на бројот
на жителите на единиците на локалната самоуправа кои
општинската организација ги покрива со својата работа.
Мандатот на членовите во Собранието е 4 (четири) години со
можност за уште два последователни мандати.

Член 25
Надлежности на Собранието:
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 на Националното друштво и двајца
потпретседатели со тајно гласање;
5. Избира членови на Раководен одбор со тајно гласање;
6. Избира претседател и членови на Финансиска комисија на
Црвениот крст на РМ со тајно гласање;
7. Донесува стратегиски план за развој на Националното
друштво;
8. Ја потврдува програмата за работа и финансовиот план
како пренесена надлежност за донесување од Раководниот
одбор;
9. Усвојува годишен извештај за работата и годишен
финансиски извештај, на предлог на Раководниот одбор;
10. Донесува одлука за формирање, спојување и престанок
на општински организации и Црвениот крст на град Скопје
со 2/3 (двотретинско) мнозинство од присутните членови на
Собранието со право на глас;
11. Донесува акт за условите и постапката за формирање,
спојување и престанок на општински организации и Црвен
крст на град Скопје;
12. Донесува акт за условите и постапката за одземање на
правото за користење на името Црвен крст и амблемот на
Националното друштво на општинските организации и
Црвениот крст на град Скопје;
13. Донесува акт за членување и исклучување од членство
во организацијата;
14. Донесува одлука за отповикување на член на
Собранието и пред истекот на мандатот;
15. Донесува Кодекс на однесување за членовите на
Раководниот одбор;
16. Донесува Политики за надминување на конфликт на
интереси кај членовите на раководните структури;
17. Ги одобрува договорите кои од Раководниот одбор или
генералниот секретар се склучени со други организации, а
кои имаат финансиски импликации на општинските
организации и Црвениот крст на град Скопје;
18. Донесува одлука за распишување на вондредни избори
во Националното друштво, како и за прекин или
продолжување на мандатот;
19. Донесува општи акти, одлуки, заклучоци и други акти од
интерес и значење за организацијата.
1.

Член 26
Собранието одржува најмалку една редовна седница во текот
на годината.
Седниците на Собранието ги свикува претседателот на
Националното друштво.
Претседателот е должен да свика вондредна седница и на
барање на 1/3 (една третина) од членовите на Собранието или на
барање на генералниот секретар во рок од 15 (петнаесет) дена од
поднесената иницијатива.
Доколку претседателот не ја свика седницата, иницијативата
за свикување треба да ја поддржат повеќе од 1/2 (една половина)
од членовите на Собранието со право на глас за да се одржи
седницата.
Доколку претседателот или потпретседателот не претседава
со вонредната седница со истата претседава највозрасниот член
од иницијаторите.
Член 27
Собранието работи доколку на седницата присуствуваат
повеќе од 1/2 (една половина) од вкупниот број на членови на
Собранието со право на глас, а одлуките и заклучоците се
донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови, доколку
не е предвидено друго квалификувано мнозинство.
При свикување на седницата доколку не се постигне
потребниот кворум, седницата се одлага.
Доколку се работи за итна и неодложна ситуација седницата
повторно се свикува во наредни 48 (четириесет и осум) часа при
што Собранието работи доколку на седницата присуствуваат
повеќе од 1/3 (една третина) од вкупниот број на членови на
Собранието со право на глас, а одлуките и заклучоците се
донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови.
Итна и неодложна ситуација се дефинира со Деловникот за
работа на Собранието.
Член 28
Собранието може да биде распуштено со одлука донесена со
2/3 (двотретинско) мнозинство од вкупниот број на членови на
Собранието со право на глас.

РАКОВОДЕН ОДБОР
Член 29
Раководниот одбор е тело на Собранието кое раководи со
Црвениот крст на РМ помеѓу седниците на Собранието.
Раководниот одбор е составен од избрани членови од редот
на Собранието.

Бројот на членовите на Раководниот одбор е 13 (тринаесет).
Претседателот и потпретседателите на Црвениот крст на
РМ по функција се и членови на Раководниот одбор.
Претседателот на Црвениот крст на РМ претседава со
седницата на Раководниот одбор.
Мандатот на членовите на Раководниот одбор трае 4
(четири) години со можност за уште еден последователен мандат.
Изборот на членовите на Раководниот одбор се врши со
тајно гласање.
Доколку член на Раководниот одбор неоправдано
отсуствува на три седници на Раководниот одбор се поведува
постапка за престанок на мандатот.
На седниците на Раководниот одбор присуствува и
генералниот секретар на Црвениот крст на РМ, кој има советодавна
улога без право на глас.
Член 30
Раководниот одбор одржува најмалку четири седници во текот
на годината, а по потреба и повеќе.
Седниците на Раководниот одбор ги свикува претседателот на
Црвениот крст на РМ.
Претседателот е должен да свика вондредна седница и на
барање на 1/3 (една третина) од членовите на Раководниот одбор
или на барање на генералниот секретар во рок од 15 (петнаесет)
дена од поднесената иницијатива.
Доколку претседателот не ја свика седницата, иницијативата за
свикување треба да ја поддржат повеќе од една половина од
членовите на Раководниот одбор за да се одржи седницата.
Доколку претседателот или потпретседателот не претседава
со вонредната седница со истата претседава највозрасниот член
од иницијаторите.
Раководниот одбор работи доколку на седницата присуствуваат
повеќе од 1/2 (една половина) од членовите на Раководниот одбор,
а одлуките и заклучоците се донесуваат со мнозинство на
присутните членови, со право на глас.
При свикување на седницата доколку не се постигне
потребниот кворум, седницата се одлага.
Доколку се оцени дека се работи за итна и неодложна
ситуација седницата повторно се свикува во наредни 48
(четириесет и осум) часа при што Раководниот одбор работи
доколку на седницата присуствуваат повеќе од 1/3 (една третина)
од вкупниот број на членови на Раководниот одбор со право на
глас, а одлуките и заклучоците се донесуваат со мнозинство
гласови од присутните членови.
Итна и неодложна ситуација се дефинира со Деловникот за
работа на Раководниот одбор.
Во случај на изедначено гласање, гласот на претседателот е
одлучувачки.
На донесена одлука од страна на Раководниот одбор оспорена
од претседателот на Црвен крст на РМ како спротивна на
позитивните законски прописи, Законот на Црвениот крст на РМ и
овој Статут, претседателот има право на вето.

Доколку по оспорената одлука Раководниот одбор повторно
расправа и ја донесе во истоветен текст, претседателот повеќе
нема право на вето.
Во ситуација кога не е во можност да одржи седница
претседателот и потпретседателот превземаат активности и можат
да носат одлуки за што ги поднесуваат на потврда до Раководниот
одбор на наредна седница.
На седницата на Раководниот одбор можат да бидат присутни и
други лица, јавни личности и стручни лица поканети на предлог на
претседателот или генералниот секретар.
Членовите на Раководниот одбор за својата работа се
одговорни пред Собранието.
Член 31
Надлежности на Раководниот одбор:
1. Донесува Програма за работа и Финансиски план, како
пренесена надлежност од Собранието;
2. Одлучува за поднесување на завршна сметка;
3. Утврдува Предлог - Извештај за работа и Предлог Финансиски извештај и ги доставува до Собранието;
4. Донесува стратегии по дејности во согласност со
стратегискиот план за развој на организацијата;
5. Разгледува и усвојува извештаи на советодавните тела;
6. Обезбедува
долгорочна остварливост на одлуките,
заклучоците, препораките и политиките на Собранието, и
донесува одлуки за приоритети и промовира култура за
остварување на поставените цели;
7. Реализира активности на планот на меѓународната соработка,
а во ситуација кога не е во можност да одржи седница
претседателот и генералниот секретар преземаат активности и го
информираат Раководниот одбор на наредна седница;
8. Донесува одлука за критериумите, квотата и структурата на
избраните преставници за членови на Собранието на Црвениот
крст на РМ и за бројот на членовите на собранијата и на
извршните одбори на општинските организации / Црвен крст на
град Скопје;
9. Донесува Правила за спроведување на избори и
верификација на изборниот процес во Црвениот крст на РМ;
10. Утврдува
предлози за избор на претседател,
потпретседатели и претседател на Финансиска комисија, по
предлог на Комисијата за организација, развој и човечки ресурси;
11. Именува претставници за состав во надлежни органи и
други институции;
12. Донесува акт за критериумите за именување и
разрешување на генералниот секретар;
13. Именува и разрешува генерален секретар во согласност со
актот за именување и разрешување;
14. Дава согласност за именување на секретар на општинската
организација / Црвен крст на град Скопје по предлог на
генералниот секретар на Црвениот крст на РМ;
15. Дава согласност на правилникот за организација и работа
на Младите на Црвениот крст на РМ;

Донесува општ акт за утврдување на одговорност на
општинските организации и Црвен крст на град Скопје;
17. Ограничува право на користење на името Црвен крст и
амблемот на Националното друштво на општинските
организации, Црвениот крст на град Скопје, основните
организации и Советот на млади, до донесување на одлука од
Собранието;
18. Донесува Политики за надминување на конфликт на
интереси кај управувачката структура и вработените во Црвениот
крст на РМ;
19. Ги одобрува договорите за меѓународната соработка на
општинските организации и Црвениот крст на градот Скопје пред
нивното склучување;
20. Именува главен и одговорен уредник и членови на
Редакцискиот одбор на гласилото на Црвениот крст на РМ;
21. Утврдува предлог-дневен ред за седниците на Собранието;
22. Го пропишува образецот на пристапници и членски книшки;
23. Донесува Кодекс на однесување на членови и волонтери на
Националното друштво;
24. Донесува општ акт за организација и систематизација на
работни места во стручната служба на Црвениот крст на РМ, на
предлог на Генералниот секретар;
25. Донесува методологија за бројот на работните места и
пресметување на плати во Националното друштво, на предлог на
Генералниот секретар;
26. Донесува правилник за изгледот - дизајн и употреба на
работна облека – униформа за вработени и волонтери, на
предлог на Генералниот секретар;
27. Донесува Стандарди за брендирање на Црвен крст на РМ;
28. Донесува одлуки за зафаќање и распределба на
финансиските средства на општинските организации и на Црвен
крст на град Скопје на предлог на генералниот секретар;
29. Донесува одлука за формирање на фондови за прибирање
и распределба на собраните средства чија работа се утврдува со
посебен правилник;
30. Донесува правилник за организација и работа на
советодавните тела;
31. Утврдува календар за одбележување на активности;
32. Донесува правилник за доделување на признанија на
истакнати активисти и организации;
33. Разгледува и усвојува информации и извештаи за
спроведени акции и активности и ја информира организацијата, а
по потреба и јавноста за истото;
34. Донесува општ акт за формирање, функционирање, улога,
задачи и активирање на тимовите и единиците за одговор при
катастрофи на Црвениот крст на РМ;
35. Располага и управува со имотот на Црвениот крст на РМ;
36. Донесува одлука за оттуѓување на имот на Црвениот крст на
РМ со вредност до 300.000 евра во денарска противвредност, а за
оттуѓување на имот со поголема вредност бара мислење од
Собранието;
16.

Дава согласност за давање на право на употреба и
користење на амблемот на други субјекти во случаи предвидени
со Закон за Црвен крст на РМ;
38. Донесува правила за употреба и заштита на амблемот на
Црвениот крст на РМ;
39. Донесува одлука за финансиски придонеси за претставници
во општинските организации во Собранието на Црвениот крст на
РМ;
40. Поднесува
извештај за спроведените избори во
Националното друштво до Собранието на усвојување, претходно
изготвен од Комисијата за спроведување на избори и
верификација на изборен процес;
41. Донесува одлуки како второстепен орган по приговори кои
се конечни;
42. Донесува и други општи акти, одлуки и заклучоци кои се од
значење за Националното друштво.
37.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Член 32
Надлежности на Претседателот:
1. Ја

претставува организацијата на домашен и на
меѓународен план;
2. Свикува и претседава со седниците на Собранието и
Раководниот одбор;
3. Го следи развојот и состојбата на Националното друштво и
го информира Собранието;
4. Ја следи работата на комисииите на Црвениот крст на РМ
утврдени со овој Статут;
5. Донесува одлука за распишување на редовни избори на
сите организациони нивоа во Националното друштво,
најдоцна 90 (деведесет) дена пред истекот на мандатот на
членовите на Собранието, кои се спроведуваат согласно
Правилата за спроведување на избори и верификација на
изборниот процес во Црвениот крст на РМ;
6. Ги извршува задачите кои му се доверени од Собранието и
Раководниот одбор;
7. Ги потпишува одлуките и другите општи акти донесени од
страна на Собранието и Раководниот одбор, како и одлуките
помеѓу две седници на Раководниот одбор донесени од
претседателот и потпретседателите, кои се поднесуваат на
потврдување на наредна седница.
Претседателот може дел од своите функции да ги 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, Раководниот одбор ќе назначи потпретседател кој ќе ја
има функцијата на ВД претседател, се до наредната седница на
Собранието или до изборот на претседател.

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 втор последователен мандат.
Изборот на претседателот се врши со тајно гласање.
Претседателот за својата работа е одговорен пред Собранието
и Националното друштво.
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
Член 33
Потпретседателот му помага на претседателот во
извршувањето на утврдените задачи и врши други работи доверени
од претседателот, а во негово отсуство го заменува во сите
функции утврдени во овој Статут.
Мандатот на потпретседателот трае 4 (четири) години, со
можност за втор последователен мандат.
Изборот на потпретседателот се врши со тајно гласање.
Потпретседателот за својата работа е одговорен пред
Собранието и Националното друштво.
Член 34
Во случај членот на раководната структура да поседува или се
здобие со висока позиција во јавната власт – сервис или политичка
партија поднесува оставка од неговата позиција во Црвениот крст
на РМ.
До прифаќањето на неговата оставка, членот на раководната
структура ќе настојува неговата работа-функција во јавната власт
односно сервис или политичка партија да не предизвика конфликт
на интереси со членувањето во раководното тело. Во случај на
конфликт на интерес, членот на раководната структура нема да
учествува во гласање и во донесување на одлуки, а посочениот
конфликт на интереси ќе се решава исклучиво во интерес на
Црвениот крст на РМ.

ФИНАНСИСКА КОМИСИЈА
Член 35
Финансиската комисија ја сочинуваат претседател и шест
члена на комисијата избрани од редот на членовите на Собранието
и други стручни лица, со мандат од 4 (четири) години, со можност за
втор последователен мандат на 1/2 (една половина) од членовите.
Претседателот на Финансиската комисија се избира од редот
на членовите на Собранието.
Изборот на претседателот и членовите на Финансиската
комисија се врши со тајно гласање.

Доколку членот на комисијата неоправдано отсуствува на три
седници на комисијата се поведува постапка за престанок на
мандатот.
Член 36
Надлежности на Финансиската комисија :
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Дава совети за сите финансиски прашања кои влијаат врз
работата на Црвениот крст на РМ;
Дава мислење за финансискиот извештај и за финансискиот
план на Црвениот крст на РМ;
Дава мислење за намената и употребата за достапните
финансиски средства и предлага на Собранието и на
Раководниот одбор на Црвениот крст на РМ кои
финансиски мерки треба да се превземат;
Го следи приливот на финансиските придонеси;
Го советува генералниот секретар и Раководниот одбор за
спроведување на одлуките за финансиското работење на
Црвениот крст на РМ кои ги донело Собранието;
Доставува мислење за финансиското работење на
Црвениот крст на РМ до Раководниот одбор;
Го разгледува извештајот од надворешните ревизори и по
потреба дава насоки за постапување по истиот;
По барање на претседателот на Црвен крст на РМ и
генералниот секретар советува за ризични и други
финансиски прашања кои имаат влијание на работата на
Црвениот крст на РМ.
КОМИСИИ
Член 37

Раководниот одбор на Црвениот крст на РМ формира и
именува претседател и членови на четири постојани комисии од
редот на Собранието, членството и други стручни лица со мандат
од 4 (четири) години со можност за повторен избор, и тоа:
1.

Комисија за организација, развој и човечки ресурси

2.

Комисија за статут и нормативни акти

3.

Комисија за утврдување и управување со ризици и
ревизија

4.

Комисија за спроведување на избори и верификација на
изборен процес.

Член 38
Комисијата за организација, развој и човечки ресурси ја
сочинуваат претседател и шест члена на комисијата.
Комисијата за организација, развој и човечки ресурси го
следи функционирањето и развојот на организационата структура
во Црвениот крст на РМ, ги разгледува стратешките документи,
програмите и извештаите за работа на Националното друштво и
утврдува предлози на кандидати за раководни функции во
Црвениот крст на РМ.
Член 39
Комисијата за статут и нормативни акти ја сочинуваат
претседател и шест члена на комисијата
Комисијата за статут и нормативни акти иницира измени на
Законот за Црвениот крст на Република Македонија и разгледува
предлози за измена на Статут на Црвен крст на РМ и други општи
акти, дава согласност на статутите на општинските организации и
Црвен крст на Град Скопје, разгледува одлуки и други општи акти и
дава мислење за усогласеноста на истите со позитивните законски
прописи,
Член 40
Комисијата за утврдување и управување со ризици и ревизија
ја сочинуваат претседател и четири члена на комисијата
Комисијата за утврдување и управување со ризици и ревизија
врши контрола, мониторинг и евалуација на работата на Црвениот
крст на РМ, Црвен крст на град Скопје и општинските организации
со цел да идентификува, дефинира и утврдува ризици, и предлага
начин за управување со ризици, како и мерки и активности за
спречување на неправилности и активности подложни на измами и
врши контрола врз воспоставените политики, финансиски
процедури и други активности со цел да се обезбеди остварување
на целите и задачите на Црвениот крст на РМ и да се избегнат или
намалат ризиците и штетните последици.
Член 41
Комисијата за спроведување на избори и верификација на
изборниот процес ја сочинуваат претседател и четири члена
Комисијата за спроведување на избори и верификација на
изборен процес ги спроведува изборите, дава упатство за
подготовка и спроведување на изборите во општинските
организации и Црвениот крст на град Скопје, врши верификација на
изборниот процес, го организира и следи изборното претставување
на кандидатите за претседател на Националното друштво и за
својата работа поднесува извештај до Собранието на Црвен крст на
РМ преку Раководниот одбор.

Член 42
Со акт на Раководниот одбор подетално се уредува начинот и
областа на работа на комисиите.
СОВЕТОДАВНИ ТЕЛА
Член 43
Раководниот одбор формира и именува претседател и 6 (шест)
члена на советодавни тела.
Раководниот одбор по потреба формира повремени
советодавни тела во форма на комисии, оперативни и стручни
центри, работни групи и др.
Членовите во советодавните тела покрај од членството можат
да бидат и од надворешни стручни лица од областа на
советодавното тело.
Со акт на Раководниот одбор се уредува бројот, начинот и
областа на работа на постојаните советодавни тела.
МЛАДИ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ
Член 44
Црвениот крст на РМ постојано работи на привлекување и
вклучување на млади лица во работата и активностите на Црвениот
крст, врши обука, ги оспособува и ја промовира нивната работа.
Членовите на Црвениот крст на РМ кои се млади лица
дејствуваат и работат во Млади на Црвениот крст на РМ, а се
организираат во Совет на млади во Црвениот крст на РМ и клубови
на млади во општинските организации и Црвениот крст на град
Скопје.
Организирањето и работата на младите во организацијата се
регулира со Правилник за организација и работа на Младите на
Црвениот крст, на кој согласност дава Раководниот одбор.

УПРАВУВАЊЕ
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
Член 45
Генералниот секретар на Црвениот крст на РМ е именувано
лице и управува со Националното друштво.

Член 46
Надлежности, права и обврски на Генералниот секретар:
Ја застапува организацијата пред надлежните органи;
Управува со Националното друштво;
Назначува Заменик генерален секретар, по претходна
согласност од страна на Раководниот одбор за кандидатот
кој го предложил;
4. Определува лица на раководни позиции од редот на
вработените во стручната служба на Црвениот крст на РМ;
5. Ги спроведува одлуките, заклучоците и препораките
донесени од Собранието и Раководниот одбор;
6. Го подготвува и менаџира одобрениот финансискиот план буџет и поднесува извештај за неговата реализација;
7. Ја подготвува, следи и ја помага реализацијата на
програмите на Собранието и Раководниот одбор, ја следи
работата на комисиите и советодавните тела;
8. Присуствува и учествува на седниците на Собранието и
Раководниот одбор со советодавна улога без право на глас;
9. Одлучува за прием, престанок и распоредување на
вработените во стручната служба на Црвениот крст на РМ;
10. Ја координира и следи работата на секретарите на
општинските организации и Црвен крст на град Скопје;
11. Дава предлог за согласност за именување на секретар на
општинската организација / Црвен крст на град Скопје до
Раководниот одбор на Црвен крст на РМ;
12. Дава согласност за назначување на в.д. секретар во
општинската организација и Црвен крст на град Скопје;
13. Иницира постапка за утврдување на одговорноста на
секретарот на Црвен крст на град Скопје и општинската
организација пред Раководниот одбор на Црвениот крст на
град Скопје и општинската организација за неспроведување
на одлуките на Раководниот одбор на Црвениот крст на РМ
и нереализираните обврски дадени од страна на
генералниот секретар, а доколку Раководниот одбор на
општинската организација не постапи по иницијативата, го
информира Раководниот одбор на Црвениот крст на РМ за
превземање на соодветни мерки;
14. Ги менаџира активностите за делување во случај на итни
состојби и катастрофи, дава инструкции за делување,
односно презема мерки за санирање на последиците од
катастрофата;
15. Назначува членови во оперативни и координативни тела на
надлежни институции и органи, за што го информира
Раководниот одбор;
16. Донесува правила за работен ред и дисциплина на
вработените во Црвениот крст на РМ;
17. Донесува Кодекс за деловна етика и однесување на
вработените во Црвениот крст на РМ;
18. За својата работа одговара пред Раководниот одбор на
Црвениот крст на РМ.
1.
2.
3.

19.

Склучува договори и меморандуми за соработка во
согласност со донесени одлуки и политики на Националното
друштво.

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 Раководниот одбор на Црвениот крст на РМ.

СТРУЧНА СЛУЖБА
Член 47
Стручната служба во Централната канцеларија на Црвениот
крст на РМ работи на обезбедување и реализација на програмски
цели и задачи и врши материјално-финансиски и
административно-технички работи.
Генералниот секретар ја операционализира работата и
раководи со стручната служба.
Вработените во стручната служба за своето работење се
одговорни пред генералниот секретар.
Стручна служба може да се формира и во општинските
организации и Црвен крст на град Скопје доколку има најмалку 3
(тројца) вработени.
Вработен во стручната служба на Црвениот крст на РМ на сите
организациони нивоа не може да биде член во органите на
Националното друштво, а може да учествува во работата на истите.
Вработен во стручна служба може да членува во Комисијата за
утврдување и управување со ризици и ревизија.
Со правилник за организација и систематизација на работните
места се уредуваат бројот и називите на работните места, условите
кои вработените треба да ги исполнуваат за извршување на
работите, опис и попис на работните места и работните задачи кои
вработените во стручната служба ги вршат.
Член 48
Со цел спречување на конфликт на интереси,
управувачката структура и вработените во Нациналното друштво,
при склучување на договор за работно ангажирање потпишуваат
Изјава за конфликт на интереси која е составен дел на договорот за
работно ангажирање.
Конфликтот на интереси во Националното друштво се решава
согласно политиките за надминување на конфликт на интереси кај
управувачката структура и вработените во Црвениот крст на РМ.

ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РМ
Член 49
Организациони облици на Црвениот крст на РМ се Централна
канцеларија, Црвен крст на град Скопје, општински организации и
основни организации.
Централната канцеларија ја организира работата на Црвениот
крст на РМ.
Црвениот крст на град Скопје функционира на подрачјето на
град Скопје.
Општинските организации се формираат за една или повеќе
единици на локалната самоуправа кои ги покриваат со своето
работење.
Основните организации се формираат според местото на
живеење, работа и во образовните институции.

ЦЕНТРАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА НА ЦРВЕН КРСТ НА РМ
Член 50
Работата на Црвен крст на РМ ја организира Централната
канцеларија на Црвен крст на РМ со седиште во Скопје и
обезбедува поддршка за реализација на програмите и политиките
на Црвениот крст на РМ.
Централната канцеларија дава насоки, упатства, совети и ја
координира работата на општинските организации и Црвениот крст
на град Скопје како поддршка за нивната работа согласно
потребите во единиците на локална самоуправа на подрачјето за
кои се формирани.
Генералниот секретар на Црвен крст на РМ ја предлага
структурата на Централната канцеларија, а за генералната
поставеност одлучува Раководниот одбор на Црвен крст на РМ.
Работата на службите во Централната канцеларија е
организирана и следена од страна на генералниот секретар во
согласност со одлуките на Раководниот одбор на Црвен крст на РМ.

ЦРВЕН КРСТ НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 51
На подрачјето на градот Скопје функционира Црвениот крст на
град Скопје, кој ја координира работата на општинските
организации на ниво на град Скопје и реализира активности
согласно потребите и интересите на градот.

Црвениот крст на град Скопје во својата работа е обврзан да го
почитува Статутот на Националното друштво и да спроведува
одлуки, заклучоци и препораки на Националното друштво. Во
своето дејствување го користи единственото лого на Националното
друштво.
Црвениот крст на град Скопје е со својство на правно лице со
сопствена жиро сметка, штембил и тркалезен печат кои ги користат
во правниот промет.
Штембилот на Црвениот крст на град Скопје е - во средината
има амблем на Црвениот крст, под амблемот натпис – Црвен крст
на Република Македонија – Црвен крст на град Скопје, на
македонски и албански јазик.
Тркалезниот печат на Црвениот крст на град Скопје е - во
средината има амблем на Црвениот крст, околу амблемот натпис –
Црвен крст на Република Македонија на македонски и албански
јазик и Црвен крст на град Скопје, на македонски и албански јазик.
Највисок орган на Црвениот крст на град Скопје е Собранието.
Собранието на Црвениот крст на град Скопје е составено од
избрани членови од општинските организации во градот Скопје и
младите на Црвен крст на град Скопје.
Собранието на Црвениот крст на град Скопје брои 27 (дваесет и
седум) члена, а Раководниот одбор брои 11 (единаесет) члена.
Бројот и составот на членовите на Собранието на Црвен крст на
град Скопје се одредува со одлука на Раководниот одбор на Црвен
крст на град Скопје.
Изборите во Црвен крст на град Скопје се спроведуваат
согласно Правилата за спроведување на избори и верификација на
изборниот процес во Црвениот крст на РМ.
Мандатот на членовите на Собранието трае 4 (четири) години
со можност за уште два последователни мандати.
Собранието на Црвениот крст на град Скопје од своите членови
избира претседател на Црвен крст на град Скопје и еден
потпретседател со тајно гласење.
Собранието на Црвен крст на град Скопје избира претседател и
членови на Раководен одбор и Финансиска комисија со тајно
гласење.
Собранието на Црвен крст на град Скопје формира комисии и
работни тела и именува членови.
Мандатот на претседателот, потпретседателот и членовите на
Раководниот одбор е 4 (четири) години, со можност за уште еден
последователен мандат.
Мандатот на членовите на Финансиската комисија е 4 (четири)
години, со можност за втор последователен мандат на 1/2 (една
половина) од членовите.
Претседателот и потпретседателот по својата функција се
членови на Раководниот одбор.
Раководниот одбор на Црвениот крст на град Скопје именува
секретар со мандат од 4 (четири) години, со можност за повторно
именување, по претходно добиена согласност од Раководниот
одбор на Црвен крст на РМ.

Секретарот на Црвениот крст на град Скопје за својата работа
одговара пред Раководниот 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 Раководниот одбор на
Црвениот крст на град Скопје.

ОПШТИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Член 52
Општински организации се формираат и реализираат
активности за една или повеќе единици на локалната самоуправа.
Општинските организации во својата работа се обврзани да го
почитуваат Статутот на Националното друштво и да спроведуваат
одлуки, заклучоци и препораки на Националното друштво. Во
своето дејствување го користат единственото лого на
Националното друштво.
Општинските организации се со својство на правно лице со
сопствена жиро сметка, штембил и тркалезен печат кои ги користат
во правниот промет.
Штембилот на општинската организација е: во средината има
амблем на Црвениот крст, под амблемот натпис " Црвен крст на
Република
Македонија
Општинска
организација
_____________________________(назначување на седиштето ) ".
Тркалезниот печат на општинската организација е: во средината
има амблем на Црвениот крст, а околу амблемот натпис " Црвен
крст на Република Македонија - Општинска организација
_____________________________(назначување на седиштето ) ".
Во општинската организација формирана за една или повеќе
единици на локалната самоуправа која ги покрива со своето
работење, а во која најмалку 20% од вкупниот број жители утврден
на последниот извршен попис на населението се припадници на
одредена заедница, натписот на штембилот и тркалезниот печат на
општинската организација на Црвениот крст покрај на македонски
јазик и неговото кирилско писмо се пишува и на јазикот на
припадниците на таа заедница и нивното писмо.
Највисок орган на општинската организација е Собранието.
Бројот на членовите на собранијата и раководните одбори на
општинските организации е во сооднос со бројот на жители во
единиците на локална самоуправа, коишто општинските
организации ги покриваат во своето работење и согласно бројот на
избраните претставници во Собранието на Црвениот крст на РМ,
утврдени во Одлуката на Раководниот одбор на Црвениот крст на
РМ
и
тоа:

Собранијата на општинските организации кои имаат 1
(еден) претставник во Собранието на Црвениот крст на РМ,
собранието брои 17 (седумнаесет) члена, а Раководниот
одбор брои 7 (седум) члена;
• Собранијата на општинските организации кои имаат 2
(двајца) претставници во Собранието на Црвениот крст на
РМ, собранието брои 19 (деветснаесет) члена, а
Раководниот одбор брои 7 (седум) члена;
• Собранијата на општинските организации кои имаат 3
(тројца) претставници во Собранието на Црвениот крст на
РМ, собранието брои 21 (дваесет и еден) член, а
Раководниот одбор брои 9 (девет) члена;
• Собранијата на општинските организации кои имаат 4
(четири) претставници во Собранието на Црвениот крст на
РМ, собранието брои 23 (дваесет и три) члена, а
Раководниот одбор брои 9 (девет) члена.
•

Изборите во општинските организации се спроведуваат
согласно Правилата за спроведување на избори и верификација на
изборниот процес во Црвениот крст на РМ.
Мандатот на членовите на Собранието трае 4 (четири) години
со можност за уште два последователни мандати.
Собранието на општинската организација од своите членови
избира претседател на општинската организација и еден
потпретседател со тајно гласање.
Собранието на општинската организација избира претседател
и членови на Раководен одбор и Финансиска комисија со тајно
гласење.
Собранието на општинската организација формира комисии и
работни тела и именува членови.
Мандатот на членовите на Раководниот одбор, претседателот и
потпретседателот е 4 (четири) години, со можност за уште еден
последователен мандат.
Мандатот на членовите на Финансиската комисија е 4 (четири)
години, со можност за втор последователен мандат на 1/2 (една
половина) од членовите.
Претседателот и потпретседателот на општинската
организација по својата функција се членови на Раководниот
одбор.
Раководниот одбор на општинската организација именува
секретар со мандат од четири години, со можност за повторно
именување, по претходно добиена согласност од Раководниот
одбор на Црвениот крст на РМ.
Секретарот на општинската организација за својата работа
одговара пред Раководниот одбор на општинската организација и
пред генералниот секретар на Црвениот крст на РМ.
Секретарот на општинската организација може да биде
разрешен и пред истекот на мандатот од Раководниот одбор на
општинската организација.

ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Член 53
Одлука за формирање и престанок на основна организација на
Црвениот крст донесува Раководниот одбор на општинската
организација.
Основни организации може да формираат најмалку десет
членови според местото на живеење и работа на членовите и во
образовните институции.
На собирот основните организации избираат претседател и
благајник на основната организација, а основните организации
утврдени со одлука на Раководниот одбор на општинската
организација избираат и преставници во општинската организација.
Основните организации со над 30 членови може да изберат
раководен одбор од пет члена со кој раководи претседателот на
основната организација.
Во основните организации каде што има повеќе организациони
единици во Раководниот одбор соодветно треба да бидат
застапени со членови од сите организациони единици.
Мандатот на членовите на Раководниот одбор трае 4 (четири)
години со можност за уште еден последователен мандат.
Надзор над работењето на основната организација врши
општинската организација.
Основните организации на Црвен крст работат во согласност со
одредбите на Статутот на општинската организација и Статутот на
Црвениот крст на РМ.
ГЛАВА V
СЛУЖБА ЗА БАРАЊЕ- ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА СЕМЕЈНИ ВРСКИ
Член 54
Заради извршување на активностите и работите кои
произлегуваат, односно се утврдени со Женевските Конвенции од
1949 година и Дополнителните Протоколи од 1977 година и 2005
година и Законот за Црвениот крст на РМ од 1994 година, во
Црвениот крст на РМ формирана е и работи Служба за
барање-Воспоставување на семејни врски.
Република Македонија му обезбедува средства на Црвениот
крст на РМ како носител на јавни овластувања за дејноста на
Службата за барање - Воспоставување на семејни врски 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.

Член 55
Црвениот крст на РМ собира, средува, чува и дава податоци за
жртвите од масовно - елементарни и други несреќи и вооружени
судири.
Член 56
Црвениот крст може да дава услуги за сместување и исхрана и
за други потреби на лица на кои таква форма на помош им е
потребна од социјални, здравствени и други причини, и во случај на
вонредни состојби.
Црвениот крст може да основа деловни единици за давање на
услуги од ставот 1 на овој член, како и други организациони облици
за едукација, обука за надградба на капацитети и др.
Давањето на услуги за сместување и исхрана од став 1 на овој
член, не се сметаат за угостителска дејност.
Член 57
Организацијата и начинот на работа на Службата за барање Воспоставување на семејни врски се регулира со посебен акт
донесен од страна на Раководниот одбор на Црвениот крст на РМ,
на кој согласност дава Владата на Република Македонија.
ГЛАВА VI
СОРАБОТКА
Член 58
Црвениот крст на РМ остварува меѓународна соработка со
Меѓународната Федерација на друштвата на Црвениот крст и
Црвената полумесечина и Меѓународниот Комитет на Црвениот
крст, амбасади и дипломатско - козуларни преставништва,
национални друштва, органи и други меѓународни агенции,
невладини организации, здруженија и хуманитарни организации.
Црвениот крст на РМ во остварувањето на своите цели и задачи
соработува со Владата на РМ, министерствата, институции,
агенции, компании, невладини организации и здруженија во
државата.
Активностите за соработка се остваруваат преку размена на
искуства во работењето, а со цел ефикасно делување и развој на
националното друштво, како и преку давање и примање на
хуманитарна помош.
Член 59
Општинските организации и Црвениот крст на град Скопје може
да остваруваат соработка за активности на локален план.
Општинските организации и Црвениот крст на град Скопје може
да оствaруваат меѓународна соработка по претходна добиена
согласност од централната канцеларија на Црвениот крст на РМ, за
што се информира и Раководниот одбор на Црвениот крст на РМ.

ГЛАВА VII
ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТA
Член 60
Работата на Црвениот крст на РМ е јавна.
Националното друштво редовно ја известува јавноста за своето
работење и издава промотивни материјали за дисеминирање на
свои активности.
Црвениот крст на РМ известувањето на јавноста го врши преку
воспоставен систем на внатрешно и надворешно информирање
преку сопствено гласило, билтени, брошури, официјална веб
страна, социјални мрежи, а со печатени и електронски медиуми
комуницира преку прес конференции, брифинзи, соопштенија и
други начини за јавно информирање.
Со јавноста во својата работа членовите во органите и телата
на Црвениот крст на РМ придонесуваат за зајакнување на угледот
и неговата афирмација.
ГЛАВА VIII
ДОДЕЛУВАЊЕ ПРИЗНАНИЈА
Член 61
За постигнатите резултати и посебен придонес во развојот на
нациналното друштво и остварување на неговата цел и задача,
мисија и основни принципи на поединци, организации, институции и
компании се доделуваат соодветни признанија, звања и др.
Начинот и критериумите за доделување на признанија се
уредуваат со посебен акт.

ГЛАВА IX
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Финансирање
Член 62
Црвениот крст на РМ финансиски средства обезбедува од:

Членарина од своето членство;
Буџет на РМ за програмски активности од областа на
превентивната здравствена заштита, социјално хуманитарната дејност, крводарителство и за одговор и
дејствување при катастрофи;
3. Буџетот на РМ, буџетите на единиците на локална
самоуправа и буџетот на град Скопје, за Службата за
барање-Воспоставување на семејни врски и учество во
подготовките и активностите за интервенции во случај на
итни состојби, масовни елементарни непогоди и несреќи во
земјата и странство, како и за програмски активности од
интерес за заедницата;
4. Услужни дејности поврзани со функцијата на Црвениот крст
на РМ;
5. Стопански дејности чии приходи се користат за
остварување на целите и задачите на Црвен крст на РМ;
6. Активности за мобилизирање на фондови;
7. Игри на среќа во согласност со законските прописи;
8. Надоместоци согласно Законот за Црвениот крст на РМ;
9. Приходи од инвестиции, камата на орочени средства и
закупнина;
10. Подароци, завештанија и донации;
11. Проекти и други извори.
1.
2.

Со приходите со кои се здобил Црвениот крст на РМ, располага
Црвениот крст на РМ.
Финансиски придонеси
Член 63
Секоја oпштинска организација уплаќа во Црвениот крст на РМ
годишен финансиски придонес во согласност со одлуката на
Раководниот одбор на Црвениот крст на РМ.
Општинската организација, која не може да го плати годишниот
финансиски придонес заради одредени причини, може да се обрати
до Раководниот одбор со цел да се утврди определена рамка со
која општинската организација ќе може да го плати во согласност со
условите утврдени во одлуката на Раководниот одбор на Црвениот
крст на РМ.
Финансиски план - Буџет
Член 64
Финансиската година во работењето на Црвениот крст на РМ
трае од 01 јануари до 31 декември.
Финансискиот план - буџет на Црвениот крст на РМ го
презентира генералниот секретар пред Раководниот одбор и
Собранието на Црвениот крст на РМ.
Финансискиот извештај за сметките поврзани со претходната
финансиска година, генералниот секретар го поднесува до
Раководниот одбор и Собранието на Црвениот крст на РМ.

Фондови
Член 65
Црвениот крст на РМ може да формира и управува со фондови
за своите активности, а мобилизира фондови за подобрување на
финансиската стабилност и самостојност.
Член 66
Фондот за солидарност на Црвениот крст на РМ работи со
посебна жиро сметка, чии средства се наменети за олеснување и
подобрување на животот на ранливи категории на луѓе.
Член 67
Фондот за итен одговор при катастрофи на Црвениот крст на
РМ работи со посебна жиро сметка, чии средства ќе бидат
наменети за помош и поддршка на настрадано население во
земјава и странство.
Член 68
Фондот за развој на Црвениот крст на РМ работи со посебна
жиро сметка, чии средства ќе бидат наменети за развојни програми
и проекти од општинските организации и Црвен крст на град Скопје.

Член 69
Условите за функционирање и финансирање на фондовите
се уредува со посебен акт.
Утврдување и управување со ризици и ревизија
Член 70
Црвениот крст на РМ утврдува и управува со ризици, и
презема мерки и активности за намалување на ризиците и штетните
последици.
Заради јасен и транспарентен систем на одговорност во
финансиското работење на Црвениот крст на РМ се предвидува
систем на внатрешна и надворешна финансиска контрола.
По завршувањето на секоја финансиска година, сметките од таа
година се предмет на ревизија од овластена, независна ревизорска
куќа.
Црвениот крст на РМ спроведува ревизии на проектни
активности на барање на донаторот.
Раководниот одбор на Црвен крст на РМ организира систем за
внатрешна контрола на материјалното и финансиското работење,
кој се уредува со посебен акт.

Одговорност
Член 71
Во Црвениот крст на РМ постои ефикасен систем за надзор
и мониторинг и во случај на повреда на интегритетот на Црвениот
крст на РМ, вклучувајќи и заштита на амблемот, користење на
средства и ресурси за политички или лични цели, дискриминација,
неправилна распределба на финансиските и материјални средства
обезбедени од страна на донатори, како и непочитување на актите
донесени од Собранието и Раководниот одбор на Црвениот крст на
РМ, на општинските организации и Црвениот крст на Град Скопје
им се одземаат одредени пренесени надлежности, им се
ограничува одредена финансиска поддршка, и престануваат со
работа како составен дел на Црвениот крст на РМ преку одземање
на правото да го користат името и амблемот на Црвениот крст,
Член 72
Црвен крст на РМ, општинските организации и Црвен крст
на град Скопје одговараат за своите обврски со целиот свој имот и
средства.
Членовите на органите во Црвен крст на РМ, општинските
организации и Црвен крст на град Скопје со средствата на
Црвениот крст управуваат и ги употребуваат за остварување на
целите на Националното друштво и одговараат лично и
неограничено за злоупотреба на средствата за постигнување на
цели што за нив како поединци се забранети, конфликт на
интереси, а солидарно одговараат за штета предизвикана со грубо
невнимание или со намера да се предизвика штета на трети лица
или на Националното друштво.
Член 73
Општинските организации и Црвениот крст на град Скопје
кои имаат потешкотии во реализацијата на основните функции, а
добиваат финансиски средства за својата работа од Црвениот крст
на РМ, должни се да достават извештај за начинот на трошење на
тие средства, како и да добијат претходна согласност од
генералниот секретар пред утврдување на финансискиот план од
Раководниот одбор на општинските организации и Црвениот крст
на град Скопје.
Член 74
Утврдувањето на одговорноста на општинските
организации и Црвениот крст на град Скопје, како и на членовите на
раководните органи се уредува се посебен акт.

Имот
Член 75
Црвениот крст на РМ има право да стекне движен и недвижен
имот, и права, кои ги поседува и со нив управува.
Црвениот крст на РМ има право да прифати имот,
нерестриктивни придонеси и помош од други национални друштва,
поединци, влади и други јавни или приватни субјекти.
Црвениот крст на РМ може да прифати парични средства,
донации, завештанија и имот за своја употреба или корист доколку е
во согласност со закон, опсегот на активности, општата цел и
функции и не потекнуваат од активности кои се спротивни на
Основните принципи или на целите на Националното друштво.
Во случај на престанок со работа имотот на општинските
организации и Црвен крст на град Скопје преминува во сопственост
и право на користење на Црвениот крст на РМ.

ГЛАВА X
ПРЕСТАНОК НА РАБОТА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 76
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 2/3
(двотретинско) мнозинство од вкупниот број на членови на
Собранието со право на глас.
Престанокот на работата на Црвениот крст на РМ, прашањето
за имотот и обврските ќе се решаваат во согласност со овој Статут,
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 меѓународните
конференции на Црвениот крст и Црвената полумесечина, коишто
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 правниот наследник на
наведената институција, на начин кој е во согласност на постојните
законски прописи за архивско работење и архивирање.

ГЛАВА XI
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 77
Статутот на Црвениот крст на РМ го донесува Собранието на
Црвениот крст на РМ со 2/3 (двотретинско) мнозинство од
присутните членови на Собранието со право на глас.
Нацртот и Предлогот на Статутот ги утврдува Раководниот
одбор на Црвен крст на РМ.
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
дополнување, потребно е претходно разгледување и согласност од
Заедничката комисија на Меѓународната Федерација на друштвата
на Црвениот крст и Црвената полумесечина и Меѓународниот
Комитет на Црвениот крст за Статути на Националните друштва, а
во согласност 22-та Меѓународна конференција одржана во
Техеран во 1973 година и нејзината Резолуција 6.
Член 78
Актите кои произлегуваат од овој Статут да се донесат и
усогласат со овој Статут најдоцна во рок од 6 (шест) месеци од
денот на донесувањето на истиот.

Член 79
Општинските организации и Црвен крст на град Скопје се
должни да ги усогласат своите статути со овој Статут во рок од 2
(два) месеци од денот на донесувањето на овој Статут.
Измена и дополнување на одредбите од статутите на
општинските организации и Црвен крст на град Скопје се врши на
начин и постапка како за неговото донесување. За донесување на
нов Статут, како и за негова измена и дополнување потребна е
согласност од Комисијата за статут и нормативни акти на Црвениот
крст на РМ.

Член 80
Статутот влегува во сила со денот на донесувањето.
Член 81
Со донесување на овој Статут, престанува да важи Статутот на
Црвениот крст на РМ бр.03-900 од 26.12.2003 година и неговите
измени и дополнувања од 2006, 2012, 2013 и 2015 година.
Претседател,
Д-р Милчо Трајков с.р.

Заедничката комисија на Меѓународната Федерација на друштвата
на Црвениот крст и Црвената полумесечина и Меѓународниот
Комитет на Црвениот крст за Статути на Националните друштва
потврди дека овој Статут е во согласност со минималните норми
утврдени во Упатството за подготовка на Статутите на
Националните друштва, заверено во Црвен крст на РМ под број
0101-5/3 од 22.02.2017 година.

