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П Р Е А М Б У Л А 

Иницијативата за формирање на Црвениот крст на Република Маке-
донија е поднесена на II-то заседание на АСНОМ од 1944 година, а е форми-
ран на 17 март 1945 година.

Самостојно дејствува и работи како Национално друштво од 21 мај 
1992 година.

Црвениот крст на Република Северна Македонија e единствена органи-
зација која делува на територијата на Република Македонија и ја сочинуваат 
општинските организации на Црвениот крст и Црвениот крст на град Скопје. 

 Црвен крст на Република Македонија -Црвен крст на град Скопје е 
формиран на 20 Мај 1945 година.

 Црвен крст на Република Северна Македонија -Црвен крст на град 
Скопје во своето работење се раководи од Статутот на Меѓународното дви-
жење – Меѓународна федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената 
полумесечина, Женевските Конвенции од 1949 година, Дополнителните Про-
токоли од 1977 година и 2005 година, Законот за Црвениот крст и Статутот на 
Црвениот крст на РСМ и ги почитува основните принципи на Движењето.

yy 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 мож-
но. 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.

yy Непристрасност - Не прави дискриминација врз основа на на-
ционална, расна, верска и класна припадност или политичко убе-
дување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи 
се исклучиво од нивните потреби, но давајќи приоритет на најит-
ните случаи. 

yy Неутралност - За да ја ужива довербата на сите, движењето не 
смее да завзема страна од политичка, расна, верска или идеолошка 
природа.
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yy 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 вре-
ме, согласно со принципите на Движењето.

yy Доброволна служба - Тоа е движење за давање на доброволна 
помош кое не е инспирирано од материјални побуди.

yy 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 земји. 

yy 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 по-
магаат, делува во целиот свет. 

МИСИЈА: Црвен крст на Република Северна Македонија е хума-
нитарна организација која работи на спречување и ублажување 
на човековото страдање, заштита на животот и здравјето, уна-
предување на социјалната состојба, обезбедувајќи почит и дос-
тоинство за човековото битие, а особено во случај на несреќи и 
катастрофи, го промовира меѓународното хуманитарно право и 
хуманите вредности, поттикнува доброволно ангажирање и по-
стојана подготвеност за давање помош, како и универзално чув-
ство за солидарност и хуманост. 

ВИЗИЈА: Дејствуваме, поттикнуваме и промовираме хумани 
вредности за навремено да одговориме на современите хумани-
тарни предизвици, а притоа решени сме да направиме повеќе, да 
го направиме тоа подобро и да стигнеме подалеку.
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Пречистениот текст на Статутот на Црвениот крст на Република Север-
на Македонија – Црвен крст на град Скопје ги опфаќа: Статутот на Црвен 
крст на Република Македонија-Црвен крст на град Скопје (бр.01-218/1 од 
22.03.2018 година и Статутарна Одлука за изменување и дополнување на 
Статутот на Црвен крст на Република Северна Македонија – Црвен крст на 
град Скопје (бр. 02-915/3 од 25.11.2019 година).

Комисија за Статут и нормативни акти 
Претседател 

Слободан Зечевиќ с.р.
Бр. 01-920/1
27.11.2019 година 

С  Т  А  Т  У  Т
На Црвен крст на Република Северна Македонија-

Црвен крст на град Скопје 

ГЛАВА I

О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И

Член 1

Црвен крст на Република Северна Македонија- Црвен крст на град 
Скопје (во понатамошен текст Црвен крст на град Скопје) е хуманитарна, до-
броволна, непристрасна, неутрална, универзална и независна организација 
на граѓаните,формирана од Црвен крст на Република Северна Македонија.

Црвен крст на град Скопје во смисла на став 1 од овој член, дејствува 
и работи како непрофитна, самостојна и автономна организација и има по-
мошна улога на властите на градот, при што ја задржува автономијата која 
му дозволува да дејствува во согласност со политиките на Црвениот крст 
на РСМ и со основните принципи на Движењето.
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Член 2

Црвен крст на град Скопје во остварувањето на своите задачи се ра-
ководи од Основните принципи на Меѓународното движење на Црвениот 
крст и Црвената полумесечина и Законот за Црвениот крст на Република 
Северна Македонија. 

Црвен 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, а во своето дејствување го користи 
единственото лого на Националното друштво.

Член 3

На територијата на град Скопје, Црвен крст на град Скопје дејствува и 
работи како составен дел на Црвениот крст на Република Северна Македонија.

Член 4

Називот на Црвениот крст на град Скопје е: Црвен крст на Република 
Северна Македонија- Црвен крст на град Скопје.

Седиштето на Црвен крст на град Скопје е во Скопје, на ул.11-ти Ок-
томври бр. 42 а.

Црвениот крст на град Скопје има својство на правно лице.

Член 5

Штембилот на Црвен крст на град Скопје е: во средината има амблем 
на Црвен крст, под амблемот натпис- Црвен крст на Република Северна Ма-
кедонија –Црвен крст на град Скопје.

Тркалезниот печат на Црвен крст на град Скопје е: во средина има 
амблем на Црвен крст, а околу амблемот натпис: Црвен крст на Република 
Северна Македонија-Црвен крст на град Скопје.

Натписот на штембилот на Црвениот крст на град Скопје покрај на 
македонски јазик и негово кирилско писмо, се пишува и на албански јазик 
и латинично писмо.

Натписот на тркалезниот печат на Црвениот крст на град Скопје по-
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крај на македонски јазик и негово кирилско писмо се пишува и на албански 
јазик и латинично писмо.

Член 6

Амблемот, знамето и логото на Црвениот крст на Република Северна 
Македонија, утврдени со член 4 од Статутот на Црвениот крст на РСМ, се 
амблем, знаме и лого и на Црвениот крст на град Скопје.

ГЛАВА II

Ц Е Л И И ЗАДАЧИ

Член 7

Основна цел на Црвениот крст на град Скопје е ублажување на чове-
ковите страдања, укажување помош на лица во случај на 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 дос-
тоинство, превенирање на болести и подигање на здравствената култура, 
поттикнување на волонтерството, солидарност и меѓусебно помагање, без 
дискриминација по основ на национална припадност, раса, пол, вера, ја-
зик, полова определба и сексуална ориентација, општествена положба и 
политичка определба, и на било која друга основа. 

Член 8

Задачи на Црвен крст на град Скопје :

1. Ги врши работите кои произлегуваат од одредбите на Женевски-
те Конвенции и Дополнителните Протоколи;

2. Ги организира, поттикнува и оспособува граѓаните за чување на 
здравјето, превенирање од зависности и подобрување на услови-
те за живот;

3. Работи на мотивирање, унапредување и омасовување на крвода-
рителството на територија на град Скопје врз принципот на до-
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броволност, анонимност и бесплатност;
4. Придонесува во ублажување на социјалните проблеми и намалу-

вање на ранливоста на населението;
5. Учествува во обезбедување помош на локално ниво и врши рас-

пределба на хуманитарна помош од други Национални друштва, 
Меѓународниот комитет на Црвениот крст и Меѓународната фе-
дерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечи-
на, меѓународни и национални хуманитарни организации, обез-
бедена преку Црвениот крст на РСМ; 

6. Учествува во обезбедување здравствена грижа и организира рас-
пределба на хуманитарна помош на граѓаните, заради ублажу-
вање и отстранување на последиците од елементарни непогоди, 
епидемии и катастрофи;

7. Учествува во акции на меѓународна солидарност организирани од 
Националното друштво 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 едини-
ци за одговор при катастрофи;

9. Обезбедува водени површини и организира спасување на вода и 
спасување на планина;

10. Спроведува активности за безбедност на вода и планина; 
11. Ја организира работата на Службата за барање - Воспоставување 

на семејни врски на територијата на град Скопје како составен 
дел на активностите на Службата на Националното друштво;

12. Ги промовира основните принципи на Движењето, Женевските 
Конвенции и Дополнителните Протоколи, како и Меѓународното 
Хуманитарно право и хуманите вредности;

13. Го оспособува населението на територија на град Скопје за 
укажување прва помош;

14. Организира курсеви за прва помош за заштита при работа и дру-
ги курсеви за потреби на правни лица;

15. Организира курсеви за прва помош за работни организациии и 
возачи на пловни објекти. 

16. Организира услуги за грижа на болни и стари лица и развива 
форми за вон-институционална заштита на старите лица;

17. Со надлежните институции и организации учествува во прифаќање, 
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сместување и згрижување на настрадано и ранливо население, миг-
ранти, бегалци, баратели на азил, жртви на трговија со луѓе, жртви 
на семејно насилство и сл., вo соработка со Црвениот крст на РСМ.

18. Прави проценка на потребите на заедницата и на соодветен на-
чин дава помош, а за општо добро врши и други работи утврдени 
со позитивни законски прописи;

19. Ја информира јавноста за своите активности;
20. Оствaрува меѓународна соработка по претходно добиено одобрение 

и согласност од Централната канцеларија на Црвениот крст на РСМ.
21. Ги вклучува и оспособува младите во програмските активности 

на Црвениот крст на град Скопје и Црвениот крст на РСМ:
22. Организира обуки, тренинзи, курсеви и семинари за потреби на 

членството и партнерски организации;
23. Организира и спроведува услужни дејности и активности поврза-

ни со функцијата на Црвениот крст; 

 Задачите од овој член, Црвениот крст на град Скопје ги реализира 
самостојно или во соработка со Црвениот крст на РСМ.

Договорите склучени од Црвен крст на град Скопје со други органи-
зации 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 на Црвениот крст на град Скопје да дејствува спро-
тивно на Основните принципи.

Член 9

 Црвен крст на град Скопје организира и одбележува традиционални 
манифестации и активности утврдени во Законот за Црвениот крст на РСМ 
и календарот на активности. 
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ГЛАВА III

ВОЛОНТИРАЊЕ И ЧЛЕНСТВО

Волонтирање

Член 10

Црвен крст на град Скопје го признава, промовира и вреднува волон-
терството, ги вклучува волонтерите во програмските активности на Црвен 
крст на град Скопје и има одговорност кон нив.

Волонтирањето во Црвен крст на град Скопје 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 насочено во корист на ранливото население на 
територија на град Скопје, согласно со основните принципи на Црвени-
от крст и Црвената полумесечина и крајно придонесува за зајакнување на 
граѓанското општество. 

Волонтер на Црвен крст на град Скопје е лице кое доброволно, со 
личен придонес, ентузијазам и заложба извршува волонтерски работи 
за Црвен крст на град Скопје и помага во подобрување на животот на 
ранливото население, пред се на локално ниво, без материјална ко-
рист. 

Волонтерскиот ангажман се евидентира, а волонтерот по потреба е 
достапен за работа во Црвениот крст на град Скопје и во Црвениот крст на 
РСМ во целина.

Член 11

Волонтерите на Црвениот крст на град Скопје ги имаат следните 
обврски:

yy Ги промовираат вредностите на волонтерската служба;

yy Го почитуваат Законот, Статутот и другите акти на Црвениот 
крст на град Скопје и Црвениот крст на РСМ;
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yy Ги почитуваат и дисеминираат основните принципи на Дви-
жењето;

yy Работат според поставените стандарди за работа;

yy Се однесуваат во согласност со Кодексот на однесување на чле-
новите и волонтерите во Црвениот крст на РСМ и Правилникот 
за волонтирање во Црвен крст на РСМ, донесени од Раководни-
от одбор на Црвен крст на РСМ.

Член 12

Волонтерите на Црвен крст на град Скопје ги имаат правата на:

yy Соодветна обука за исполнување на дадените ангажмани;

yy Соодветна опрема согласно поставените задачи;

yy Можности за личен развој;

yy Почитување на лични мислења и идеи при креирање и реализа-
ција на соодветни активности;

yy Вреднување и признавање на нивниот придонес, со награди 
признанија и личен развој;

Член 13

Волонтирањето во Црвен крст на град Скопје се уредува со посебен 
акт донесен од Раководниот одбор на Црвениот крст на РСМ.

Член 14

Поддржувач е лице кое не е активно вклучено во работата на Цр-
вен крст на град Скопје , и на друг начин го потпомога и го поддржува 
Црвениот крст на град Скопје и Националното друштво и има право пе-
риодично да биде известен за сите аспекти од работата на Црвен крст на 
град Скопје и Националното друштво, не може да бира и да биде биран 
во органите и телата на Црвениот крст на град Скопје и Црвениот крст на 
РСМ, се додека не пројави активност.

Почесен член е лице кое го помага Црвениот крст на град Скопје 
и Националното друштво и со своите заслуги и поддршка има посебен 
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придонес во развојот на Црвениот крст на град Скопје и Црвениот крст на 
РСМ, не може да бира и да биде биран во органите и телата на Црвениот 
крст на град Скопје и Црвениот крст на РСМ.

Признанието Почесен член на Црвен крст на град Скопје го доделу-
ва Раководниот одбор на Црвен крст на град Скопје, согласно Правилни-
кот за доделување на признанија на Црвениот крст на Република Северна 
Македонија. 

ГЛАВА IV

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Член 15

 Црвен крст на град Скопје е формиран да делува на територија на 
град Скопје.

Црвен крст на Република Северна Македонија-Црвен крст на град 
Скопје ја координира работата на сите општински организации кои делу-
ваат во единиците на локална самоуправа на ниво на град Скопје. 

РАКОВОДЕЊЕ

Член 16

Раководна структура на Црвен крст на град Скопје:

1. Собрание
2. Претседател
3. Потпретседател
4. Раководен одбор 
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Член 17

 Членовите на раководните тела во Црвен крст на град Скопје 
дејствуваат исклучиво за интересите на Црвен крст на град Скопје и На-
ционалното друштво.

Профилот на членовите на раководните тела треба да овозможи де-
лување во согласност со основните принципи, а изборот се врши согласно 
условите наведени во член 23 од Статутот на Црвен крст на Република Се-
верна Македонија и Правилата за спроведување на избори и верификација 
на изборниот процес во Црвениот крст на РСМ.

Во случај членот на раководното тело да поседува или се здобие со 
висока позиција во јавната власт – сервис или политичка партија, поднесу-
ва оставка од неговата позиција во Црвениот крст на град Скопје.

До прифаќањето на неговата оставка, членот на раководното тело 
ќе настојува неговата работа-функција во јавната власт односно сервис 
или политичка партија да не предизвика конфликт на интереси со члену-
вањето во раководното тело. Во случај на конфликт на интерес, членот на 
раководното тело 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 град Скопје и Црвениот крст на Република Северна Ма-
кедонија и согласно политиките за надминување на конфликт на интереси 
кај раководната и управувачка структура.

С О Б Р А Н И Е

Член 18

Собранието на Црвен крст на град Скопје е највисоко раководно тело 
на Црвениот крст на град Скопје. 

Собранието брои 27 членови, кое го сочинуваат : 

yy Избрани членови со јавно гласање од Општинските организа-
ции на Црвен крст на територија на град Скопје.

yy Избрани членови со јавно гласање од младите на Црвениот 
крст на територија на град Скопје.
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Со седниците на Собранието на Црвен крст на град Скопје претседа-
ва претседателот на Црвен крст на град Скопје, а во негово отсуство пот-
претседателот.

На седниците на Собранието на Црвен крст на град Скопје присуству-
ва и секретарот, кој има советодавна улога без право на глас.

На седниците на Собранието можат да бидат присутни и други пока-
нети лица, гости и набљудувачи без право на глас. 

Изборите распишани од Претседателот на Црвен крст на Република 
Северна Македонија на сите нивоа на поставеност во Организацијата, се 
спроведуваат согласно Правилата за спроведување на избори и верифика-
ција на изборниот процес во Црвениот крст на РСМ.

Критериумите, квотата и структурата на предложените претстав-
ници од ООЦК и младите на територија на град Скопје за членови во 
Собранието на Црвен крст на град Скопје, се утврдуваат со одлука на 
Раководниот одбор на Собранието на Црвениот крст на град Скопје.

Мандатот на членовите во Собранието на Црвен крст на град 
Скопје е 4 (четири) години со можност за уште два последователни ман-
дати.

Член 19

Надлежности на Собранието на Црвен крст на град Скопје :

1. Донесува Статут на Црвен крст на град Скопје и врши измена и 
дополнување по постапка како и за негово донесување; 

2. Избира претседател и 1 (еден) потпретседател на Црвен крст 
на град Скопје со тајно гласање, со 2/3 (двотретинско)мнозин-
ство од присутните членови, а ги разрешува со 2/3 (двотретин-
ско) од вкупниот број на членови.

3. Избира членови на Раководен одбор со тајно гласање, и ги раз-
решува со мнозинство од присутните членови.

4. Избира претседател и членови на Финансиска комисија со тај-
но гласање и ги разрешува со мнозинство од присутните чле-
нови.

5. Ја потврдува Програмата за работа и Финансискиот план – 
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Буџет донесени од Раководниот одбор.
6. Усвојува годишен извештај за работата и годишен финансиски 

извештај на предлог на Раководниот одбор;
7. Донесува одлука за отповикување на член на Собранието и 

пред истекот на мандатот;
8. Донесува општи акти, одлуки, заклучоци и други акти од инте-

рес и значење за Црвениот крст на град Скопје.

Член 20

Собранието на Црвен крст на град Скопје работи по Деловникот за 
работа на Собрание за сите нивоа на организациона поставеност во Црвен 
крст на РСМ, донесен од Собранието на Црвен крст на РСМ.

Собранието на Црвениот крст на град Скопје одржува најмалку една 
редовна седница во текот на годината.

Седниците на Собранието ги свикува Претседателот.

Претседателот свикува вонредна седница по сопствена иницијатива 
и на барање на 1/3 (една третина) од членовите на Собранието, на барање на 
секретарот или по барање на Претседателот на Националното друштво во 
рок од 15 (петнаесет) дена од поднесената иницијатива.

Доколку претседателот не ја свика седницата, иницијативата за сви-
кување треба да ја поддржат повеќе од една половина од членовите на 
Собранието за да се одржи седницата.

Ако претседателот или потпретседателот не претседава, со таа сед-
ница претседава најстариот член од иницијаторите. 

Член 21

Собранието работи доколку на седницата присуствуваат повеќе од 
1/2 (една половина) од вкупниот број на членови на Собранието.

Општите акти, одлуките и заклучоците се донесуваат со мнозинство 
гласови од присутните членови.

Мнозинството на гласови и јавноста/тајноста на гласањето за кон-
кретни одлуки е уредено во интерните акти на Црвен крст на РСМ и Црвен 
крст на град Скопје.
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Доколку на седницата не се обезбеди 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, а одлуки-
те и заклучоците се донесуваат со мнозинство гласови од присутните 
членови.

Итна и неодложна ситуација се дефинира со Деловникот за работа 
на Собранието на Црвениот крст на РСМ.

Член 22

Собранието на Црвен крст на град Скопје може да биде распуштено 
со одлука донесена со 2/3 (двотретинско) мнозинство од вкупниот број на 
членови на Собранието на Црвен крст на град Скопје ,како и со Одлука на 
Собранието на Црвен крст на Република Северна Македонија, што е уре-
дено со посебен акт донесен од Собранието на Црвен крст на Република 
Северна Македонија.

 Претседателот на Црвен крст на РСМ распишува нови избори во 
Црвен крст на град Скопје по распуштање на Собранието.

РАКОВОДЕН ОДБОР

Член 23

Раководниот одбор е тело на Собранието кое раководи со Црвен крст 
на град Скопје помеѓу седниците на Собранието.

Раководниот одбор е составен од избрани членови од редот на Собранието.

Бројот на членовите на Раководниот одбор е 11.

Претседателот на Црвен крст на град Скопје и потпретседателот по 
функција се членови на Раководниот одбор.

Претседателот на Црвен крст на град Скопје претседава со седници-
те на Раководниот одбор. 
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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 членот неоправдано отсуствува на три седници на Раковод-
ниот одбор се поведува постапка за престанок на мандатот.

На седниците на Раководниот одбор присуствува и секретарот, кој 
има советодавна улога без право на глас.

Член 24

Раководниот одбор на Црвен крст на град Скопје работи по Деловник 
за работа на Раководниот одбор на сите нивоа на организациона поставе-
ност,донесен од Раководниот одбор на Црвен крст на РСМ.

Раководниот одбор одржува најмалку четири седници во текот на го-
дината, а по потреба и повеќе.

Седниците на Раководниот одбор ги свикува и со нив претседава 
претседателот на Црвен крст на град Скопје 

Претседателот свикува вонредна седница и на барање на 1/3 (една 
третина) од членовите на Раководниот одбор, на барање на секретарот и на 
барање на претседателот на Националното друштво во рок од 15 (петнае-
сет) дена од поднесената иницијатива.

Доколку претседателот не ја свика седницата, иницијативата за сви-
кување треба да ја поддржат повеќе од една половина од членовите на Ра-
ководниот одбор за да се одржи седницата.

Раководниот одбор работи доколку на седницата присуствува-
ат повеќе од 1/2 (една половина) од членовите на Раководниот одбор, 
а одлуките и заклучоците се донесуваат со мнозинство на присутните 
членови. 

Во случај на изедначено гласање, гласот на претседателот е одлучувачки.

На донесена одлука од страна на Раководниот одбор, оспорена од 
претседателот на Црвениот крст на град Скопје како спротивна на пози-
тивните законски прописи, Законот на Црвениот крст на РСМ и овој Статут, 
претседателот има право на вето.
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Доколку по оспорената одлука Раководниот одбор повторно распра-
ва и ја донесе во истоветен текст, претседателот повеќе нема право на вето.

 Доколку не се постигне потребниот кворум, седницата се одлага. До-
колку се работи за итна и неодложна ситуација, седницата повторно се сви-
кува 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, а одлуките и заклучоците 
се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови.

На седницата на Раководниот одбор можат да бидат присутни и дру-
ги лица, јавни личности и стручни лица поканети на предлог на претседа-
телот или секретарот. 

Членовите на Раководниот одбор за својата работа се одговорни 
пред Собранието.

Член 25

Надлежности на Раководниот одбор:

1. Донесува Програма за работа и Финансиски план- Буџет, со 2/3 
(двотретинско) мнозинство на гласови од присутните членови на 
Раководниот одбор.

2. Утврдува предлог - извештај за работа и предлог - финансиски 
извештај и ги доставува до Собранието;

3. Формира комисии и именува претседател и членови на комисии 
и работни тела;

4. Обезбедува долгорочна остварливост на одлуките, заклучоците, 
препораките и политиките на Собранието на Црвен крст на град 
Скопје и донесува одлуки за приоритети и промовира култура за 
остварување на поставените цели на Собранието;

5. Оствaрува меѓународна соработка по претходно добиено одобре-
ние и согласност од централната канцеларија на Црвениот крст 
на РСМ. За остварената соработка го информира Раководниот 
одбор на Црвениот крст на РСМ;

6. Донесува одлука за критериуми, квота и структура на предло-
жени претставници на општинските организации на територија 
на град Скопје за членови во Собранието на Црвен крст на град 
Скопје;
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7. Утврдува предлози за избор на претседател на општинска орга-
низација, потпретседател и претседател на Финансиска коми-
сија по предлог на Комисијата за организација, развој и човечки 
ресурси;

8. Именува претставници за состав во надлежни органи и други ин-
ституции;

9. Именува и разрешува секретар, по предлог на Комисијата за ор-
ганизација, развој и човечки ресурси во согласност со актот за 
именување и разрешување на Црвениот крст на РСМ, по претход-
но добиена согласност од Раководниот одбор на Црвениот крст 
на РСМ;

10. Назначува Вршител на должност Секретар по претходна добиена 
согласност од генералниот секретар на Црвен крст на РСМ;

11. Постапува по иницијативата на генералниот секретар на 
Црвениот крст на РСМ за утврдување на одговорноста на се-
кретарот на Црвен крст на град Скопје за неспроведување на 
одлуките на Раководниот одбор на Црвениот крст на РСМ, и 
нереализираните обврски дадени од страна на генералниот 
секретар; 

12. Предлага материјали, одлуки и други акти за седниците на 
Собранието;

13. Донесува акт за организација и систематизација на стручната 
служба;

14. Поднесува барање за согласност за донесување, измени и допол-
ненија на Статутот на Црвениот крст на град Скопје, до Црвениот 
крст на РСМ;

15. Ги спроведува одлуките на Собранието на Црвен крст на град 
Скопје; 

16. Доделува признанија на истакнати активисти и организации, 
што се уредува со посебен акт;

17. Предлага дневен ред, одлуки и други акти за седници на Собра-
нието;

18. Располага и управува со имотот на Црвен крст на град Скопје;
19. Одлучува за отуѓување на имот со вредност до 50.000 евра во де-

нарска противвредност;
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За отуѓување на имот со вредност над 50.000 евра до 100.000 евра 
во денарска противвредност, потребна е претходна согласност 
од Собранието на Црвен крст на град Скопје.

За отуѓување на имот со вредност над 100.000 евра во денарска 
против вредност, и за аплицирање за кредит со заложување на 
имот-Хипотека потребна е претходна согласност за отпочнување 
на постапката од Раководниот одбор на Црвениот крст на РСМ.

За отуѓување на имот кој е донација, или е стекнат со учество на 
Националното друштво, одлучува, претходно дава согласност Ра-
ководниот одбор на Црвениот крст на РСМ;

20. Разгледува и усвојува информации и извештаи за спроведени ак-
ции и активности;

21. Донесува одлуки како второстепен орган по приговори;
22. Донесува општи акти, одлуки ,заклучоци и други акти кои се во 

надлежност на Раководниот одбор. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Член 26

Надлежности на Претседателот на Црвен крст на град Скопје 

yy Го претставува Црвениот крст на град Скопје на домашен и 
меѓународен план ;

yy Свикува и претседава со седниците на Собранието и Раковод-
ниот одбор;

yy Го следи развојот и состојбата на Црвениот крст на град Скопје 
и го информира Собранието;

yy Ја следи работата на комисиите на Црвениот крст на град 
Скопје;

yy Ги извршува задачите кои му се доверени од Собранието и Ра-
ководниот одбор;
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yy Ги потпишува одлуките и актите донесени од Раководниот 
одбор, како и одлуките помеѓу две седници на Раководниот 
одбор донесени од претседателот и потпретседателот кои се 
поднесуваат на потврдување на наредната седница на Рако-
воден одбор.

Претседателот може дел од своите функции, согласно овој член, да 
ги довери на потпретседателот.

Во случај претседателското место да е оставено празно, или во случај 
претседателот да не е во можност да ја извршува својата функција, Рако-
водниот одбор ќе го назначи потпретседателот да ја извршува функцијата 
на В.Д. претседател, се до наредната седница на Собранието или до избо-
рот на претседател.

На таа седница, Собранието ќе избере претседател кој ќе го пополни 
испразнетото место.

Мандатот на претседателот трае 4 (четири) години, со можност за 
втор последователен избор.

Изборот на претседателот се врши со тајно гласање.

Претседателот, за својата работа е одговорен пред Собранието.

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ

Член 27

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.
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ФИНАНСИСКА КОМИСИЈА

Член 28

Финансиската комисија ја сочинуваат претседател и четири члена на 
комисијата, избрани од Собранието на Црвен крст на град Скопје, од редот 
на членовите на Собранието и други стручни лица, со мандат од четири 
години, со можност за втор последователен мандат на ½ (една половина) 
од членовите.

Претседателот на Финансиската комисија се избира од редот на чле-
новите на Собранието.

Изборот на претседателот и членовите на Финансиската комисија се 
врши со тајно гласање.

Доколку претседателот или членот на комисијата неоправдано от-
суствува на три седници на комисијата, се поведува постапка за престанок 
на мандатот.

Член 29

Надлежности на Финансиската комисија :

1. Дава совети за сите финансиски прашања кои влијаат врз рабо-
тата на Црвен крст на град Скопје.

2. Дава мислење за финансискиот извештај и за финансискиот 
план на Црвен крст на град Скопје.

3. Дава мислење за намената и употребата за достапните финан-
сиски средства и предлага на Собранието и на Раководниот од-
бор на Црвен крст на град Скопје кои финансиски мерки треба 
да се превземат.

4. Го советува секретарот и Раководниот одбор за спроведување 
на одлуките за финансиското работење на Црвен крст на град 
Скопје.

5. Доставува мислење за финансиското работење на Црвен крст 
на град Скопје до Раководниот одбор и до Собранието на Црвен 
крст на град Скопје.
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КОМИСИИ И СОВЕТОДАВНИ ТЕЛА

Комисии

Член 30

Раководниот одбор формира и именува претседател и членови на 2 
(две) постојани комисии од редот на Собранието, членството и други струч-
ни 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.

Член 31

Комисијата за организација, развој и човечки ресурси ја сочинуваат 
претседател и 4 (четири) члена на комисијата. 

Комисијата за организација, развој и човечки ресурси го следи функ-
ционирањето и развојот на организационата структура на Црвениот крст 
на град Скопје, ги разгледува стратешките документи на Националното 
друштво, програмите и извештаите за работа на општинската организа-
ција и предлага кандидати за носители на раководни функции во Црвениот 
крст на град Скопје и друго.

Член 32

Комисијата за статут и нормативни акти ја сочинуваат претседател и 
4 (четири) члена на комисијата 

Комисијата за статут и нормативни акти разгледува предлози за из-
мена на Статутот на Црвен крст на град Скопје и Статутот на Црвен крст на 
РСМ, разгледува одлуки и други општи акти и дава мислење за усогласе-
носта на истите со Статутот на Црвен крст на РСМ и позитивните законски 
прописи и други правни прашања.
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Советодавни тела

Член 33

Постојаните советодавни тела во Црвен крст на град Скопје се утвр-
дуваат со Одлука на Раководниот одбор на Црвен крст на РСМ.

Раководниот одбор на Црвен крст на град Скопје одлучува за фор-
мирање 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 на Црвен крст на РСМ се уредува бројот, 
составот, начинот и областа на работа на постојаните советодавни тела.

МЛАДИ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ

Член 34

Млади на Црвен крст на град Скопје се млади лица кои дејствуваат и 
работат во Клуб на млади на Црвен крст на град Скопје , од каде се избира 
претставник во Советот на млади на Црвениот крст на РСМ.

Црвен крст на град Скопје постојано работи на привлекување и 
вклучување на млади лица во работата и активностите, врши обука, ги ос-
пособува и ја промовира нивната работа.

Организирањето и работата на младите во Црвен крст на град Скопје 
се регулира со Правилник за организација и работа на Младите на Црве-
ниот крст донесен од Советот на млади на Црвениот крст на РСМ, на кој 
согласност дава Раководниот одбор на Црвениот крст на РСМ.
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ГЛАВА V

УПРАВУВАЊЕ

СЕКРЕТАР

Член 35

Секретарот на Црвен крст на град Скопје е именувано лице. 

Член 36

Надлежности, права и обврски на секретарот:

1. Ја застапува организацијата пред надлежните органи;
2. Управува со Црвен крст на град Скопје ;
3. Ги спроведува одлуките и заклучоците донесени од Собранието 

и Раководниот одбор на Црвен крст на град Скопје 
4. Го подговува и менаџира одобрениот финансиски план - буџет и 

поднесува извештај за негова реализација; 
5. Ја подготвува, следи и ја помага реализацијата на програмите на 

Собранието и Раководниот одбор и ја следи работата на совето-
давните тела;

6. Учествува на седниците на Собранието и Раководниот одбор со 
советодавна улога без право на глас;

7. Одлучува за прием, престанок, именување и распоредување 
на вработените во Стручната служба на Црвениот крст на град 
Скопје;

8. Ги организира активностите што се превземаат во случај на ката-
строфи на територијата на град Скопје;

9. За својата работа остварува координација со Генералниот секре-
тар на Црвениот крст на РСМ;

10. За својата работа одговара пред Раководниот одбор на Црвениот 
крст на град Скопје и Генералниот секретар на Црвениот крст на 
РСМ.
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Мандатот на секретарот трае 4 (четири) години со можност за повтор-
но именување. 

Секретарот може да биде разрешен и пред истекот на мандатот од 
Раководниот одбор на Црвениот крст на град Скопје.

СТРУЧНА СЛУЖБА

Член 37

Стручната служба на Црвен крст на град Скопје работи на обезбе-
дување и реализација на програмските цели и задачи и врши материјал-
но-финансиски и административно-технички работи.

Секретарот ја операционализира работата и раководи со стручната 
служба.

Вработените во Стручната служба за своето работење се одговорни 
пред секретарот на Црвениот крст на град Скопје.

Вработен во Стручната служба на Црвениот крст на град Скопје, не 
може да биде биран во органите и телата на организацијата, а може да 
учествува во работата на истите.

Со правилник за организација и систематизација на работните мес-
та, се уредуваат работните места и задачи на вработените во стручната 
служба.
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ГЛАВА VI

СЛУЖБА ЗА БАРАЊЕ - ВОСПОСТАВУВАЊЕ 
НА СЕМЕЈНИ ВРСКИ

Член 38

Заради извршување на активностите и работите кои произлегуваат, 
односно се утврдени со Женевските конвенции од 1949 год. и Дополнител-
ните протоколи од 1977 година и Законот за Црвен крст на РСМ од 1994 
година, во Црвен крст на град Скопје е формирана и работи Служба за ба-
рање-воспоставување на семејни врски, која работи и дејствува на терито-
ријата на град Скопје во соработка со Службата за барање-воспоставување 
на семејни врски на Црвениот крст на РСМ.

Организацијата и начинот на работа на Службата за барање се регу-
лира со посебен акт донесен од страна на Раководниот одбор на Црвениот 
крст на РСМ.

ГЛАВА VII

СОРАБОТКА

Член 39

 Црвен крст на град Скопје остварува соработка со органите на град 
Скопје, здруженија, компании, образовни, здравствени, социјални и дру-
ги организации и институции од интерес за работата на Црвениот крст на 
град Скопје.

 Црвен крст на град Скопје остварува меѓународна соработка по 
претходно добиено одобрение и согласност од Централната канцеларија 
на Црвениот крст на РСМ, а по реализираните активностите доставува Ин-
формација до Раководниот одбор на Црвениот крст на РСМ. 
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ГЛАВА VIII

ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА

Член 40

 Работата на Црвен крст на град Скопје е јавна.

 Црвениот крст на град Скопје ја информира јавноста за своите 
активности преку сопственото гласило, билтени, брошури, веб страна, 
социјални мрежи, а со информативните средства комуницира преку прес 
конференции, брифинзи, соопштенија и други начини за јавно комуници-
рање.

 Со јавноста во својата работа членовите во органите и телата на 
Црвениот крст на град Скопје придонесуваат за зајакнување на угледот на 
Црвениот крст и неговата афирмација.

ГЛАВА IX

ДОДЕЛУВАЊЕ ПРИЗНАНИЈА

Член 41

 За постигнатите резултати и посебен придонес во развојот на Цр-
вениот крст на град Скопје и остварување на неговата цел и задача, на пое-
динци, организации, институции и компании им се доделуваат признанија.

 Начинот и критериумите за доделување на признанија се регулира-
ат со посебен акт донесен од Раководниот одбор на Црвениот крст на РСМ.
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ГЛАВА X

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА ГРАД СКОПЈЕ 

Финансирање

Член 42

 Црвен крст на град Скопје финансиски средства обезбедува од:

1. Буџетот на градот Скопје врз основа на одредбите на Законот за 
Црвениот крст на РСМ;

2. Услужни дејности поврзани со функцијата на Црвениот крст;
3. Издавачка дејност и други стопански дејности чии приходи се 

користат за остварување на целите и задачите на Црвениот крст 
на град Скопје ;

4. Надоместоци согласно Законот за Црвениот крст на РСМ;
5. Активности за мобилизирање на фондови;
6. Приходи од инвестиции, камата на орочени средства и за-

купнина;
7. Подароци, завештанија и донации ;
8. Проекти и други извори.
9. Услуги согласно позитивни прописи во РСМ.

Со приходи со кои се здобил Црвениот крст на град Скопје располага 
Црвениот крст на град Скопје. 

Имотот и финансиските средства со кои располага Црвен крст на 
град Скопје се користат исклучиво за остварување на целите и задачите.
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Финансиски план - Буџет

Член 43

Финансиската година во Црвен крст на град Скопје трае од 01 јануа-
ри до 31 декември.

Финансискиот план - буџет на Црвен крст на град Скопје го подготву-
ва и менаџира и Секретарот на Црвениот крст на град Скопје. 

Финансискиот план – буџет и Финансискиот извештај за сметките 
поврзани со претходната финансиска година, секретарот ги поднесува до 
Раководниот одбор и Собранието на Црвен крст на град Скопје.

Финансискиот план–Буџет, Завршната сметка и Финансискиот из-
вештај за сметките поврзани со претходната финансиска година по нив-
ното усвојување се доставуваат до Централната канцеларија на Црвен крст 
на РСМ.

Утврдување и управување со ризици и ревизија

Член 44

 Црвен крст на град Скопје утврдува и управува со ризици, и превзе-
ма мерки и активности за намалување на ризиците и штетните последици. 

 Во работењето на Црвен крст на град Скопје се спроведува систем 
на внатрешна контрола.

Заради јасен и транспарентен систем на одговорност во Црвениот 
крст на РСМ, во работењето на Црвениот крст на град Скопје се спрове-
дува контрола и од Комисијата за утврдување и управување со ризици и 
ревизија на Црвениот крст на РСМ, чија работа се уредува со посебен акт 
донесен од Црвениот крст на РСМ.

По завршувањето на секоја финансиска година, сметките од таа го-
дина може да бидат предмет и на ревизија од независна ревизорска куќа. 

Црвениот крст на град Скопје спроведува ревизии на проектни ак-
тивности на барање на донаторот.
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Одговорност во работењето

Член 45

Во организацијата на Црвениот крст на РСМ воспоставен е систем за 
надзор и мониторинг за детектирање на повреди на интегритетот на Црве-
ниот крст на РСМ, употреба и заштита на амблемот, користење на средства 
и ресурси за политички или лични цели и неправилна распределба на фи-
нансиски и материјални средства обезбедени од страна на донатори.

Во случај на констатирани повреди од став 1 на овој член се превземаат 
мерки меѓу кои и одземање на одредени пренесени надлежности од Црвен 
крст на РСМ, ограничување на одредена финансиска поддршка, распуштање 
на Собранието на Црвен крст на град Скопје, ограничување на правото да го 
користи името и амблемот на Црвениот крст и престанок со работа на Црве-
ниот крст на град Скопје како составен дел на Црвениот крст на РСМ преку 
одземање на правото да го користи името и амблемот на Црвениот крст.

За непочитување на актите донесени од Собранието и Раководниот 
одбор на Црвениот крст на РСМ и за констатирани повреди, се превзема-
ат мерки согласно актот на Раководниот одбор на Црвениот крст на РСМ 
за утврдувања одговорност на општинските организации и Црвен крст на 
град Скопје и актот на Собранието на Црвениот крст на РСМ, за услови и 
постапка за одземање на правото за користење на името и амблемот на На-
ционалното друштво од страна на општинските организации и Црвениот 
крст на град Скопје.

Член 46

Црвениот крст на град Скопје одговара за своите обврски со целиот 
свој имот и средства.

Членовите на органите на Црвениот крст на град Скопје со средства-
та на организацијата на Црвениот крст управуваат и ги употребуваат за ост-
варување на целите на Организацијата и одговараат лично и неограничено 
за злоупотреба на средствата за постигнување на цели што за нив како по-
единци се забранети, конфликт на интереси, а членовите на органите кои 
гласале за донесување на одлуки солидарно одговараат за штетата предиз-
викана со грубо невнимание или со намера да се предизвика штета на тре-
ти лица или на Организацијата.
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Член 47

Црвениот крст на град Скопје, во случај да има потешкотии во реа-
лизацијата на основните функции, а добива финансиски средства за своја-
та работа од Црвениот крст на РСМ, должен е до Раководниот одбор на 
Црвениот крст на РСМ да достави извештај за начинот на трошење на тие 
средства, како и да добие претходна согласност од генералниот секретар 
пред утврдување на финансискиот план од Раководниот одбор на Црвени-
от крст на град Скопје.

Член 48

Утврдувањето на одговорноста на Црвениот крст на град Скопје и на 
членовите на раководните органи се уредува се посебен акт донесен од Цр-
вениот крст на РСМ.

Имот

Член 49

Црвениот крст на град Скопје има право да стекне движен и недви-
жен имот и права, кои ги поседува и со нив управува.

 Црвениот крст на град Скопје има право да прифати имот, нерес-
триктивни придонеси и помош од општински организации на Црвениот 
крст, од Црвениот крст на РСМ, друштва, поединци, властите на градот 
Скопје и други јавни или приватни субјекти.

Црвениот крст на град Скопје 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, по подмирување на обврските на 
доверителите, имотот на Црвениот крст на град Скопје преминува во соп-
ственост и право на користење на Црвениот крст на РСМ.

Црвен крст на РСМ не одговара со неговиот имот и средства за об-
врските на Црвен крст на град Скопје, ниту е правен субјект во случај на 
нејзин престанок за работа.
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ГЛАВА XI

ПРЕСТАНОК НА РАБОТА

Член 50

Со престанок на работата на Црвениот крст на РСМ, престанува со 
работа и Црвениот крст на град Скопје.

Црвениот крст на град Скопје престанува со работа кога ќе на-
стапат услови предвидени со законот и кога Собранието на Црвениот 
крст на РСМ ќе донесе одлука за престанување со работа на Црвени-
от крст на град Скопје, со 2/3 (двотретинско) мнозинство од вкупниот 
број на членови на Собранието на Црвениот крст на РСМ со право на 
глас, согласно посебен акт донесен од Собранието на Црвен крст на 
РСМ.

Прашањето за имотот и обврските ќе се решаваат во согласност со 
овој Статут, Статутот на Црвениот крст на РСМ, постојните законски про-
писи и регулативи.

Остатокот од финансиските средства преку Црвениот крст на РСМ ќе 
се намени во хуманитарни цели за општо добро.

Архивските материјали на Црвениот крст на град Скопје поради 
својата важност и неделивост во целост ќе бидат предадени на Црвениот 
крст на РСМ и Архивот на Република Северна Македонија, Скопје, на начин 
кој е во согласност на постојните законски прописи за архивско работење 
и архивирање.
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ГЛАВА XII

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 51

Статутот на Црвен крст на град Скопје го донесува Собранието 
на Црвениот крст на град Скопје со 2/3 (двотретинско) мнозинство од 
присутните членови на Собранието.

Нацртот и Предлогот на Статутот ги утврдува Раководниот одбор 
на Црвениот крст на град Скопје на предлог на Комисијата за статут и 
нормативни акти на Црвениот крст на град Скопје.

Измени и дополнување на одредбите од Статутот се вршат на на-
чин и постапка како за неговото донесување.

Црвениот крст на град Скопје е должен да го усогласи овој Ста-
тут со Статутот на Црвен крст на Република Северна Македонија во 
рок од 2 (два) месеци од денот на донесувањето на Статутот на Црвен 
крст на РСМ.

За донесување на нов Статут, како и за негова измена и допол-
нување потребна е предходна согласност од Комисијата за статут и 
нормативни акти на Црвениот крст на РСМ.

  Член 51 а

Пријава за запишување на формирање, пријава за статутни из-
мени, и пријава за запишување на престанок на Црвен крст на град 
Скопје како составен дел на Црвен крст на РСМ, во Централниот регис-
тар на РСМ поднесува овластеното лице за застапување на Црвен крст 
на РСМ.

Член 52

За прашања сврзани со програмските цели и задачи на Црвениот 
крст на град Скопје кои не се уредени со овој Статут, ќе се применуваат 
одредбите од Статутот на Црвениот крст на РСМ.
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Член 53

Статутот влегува во сила со денот на донсувањето

   

Ноември, 2019 година      

        Претседател

        Прим. др Стефан Тодоров 
 








