


Члан 4. 
Застава националног друштва је беле боје са знаком црвеног крста из члана 3. став 1. 

овог статута, смештеном у пресеку дијагонала заставе. 
 Однос дужине и ширине заставе је 2:1. 
 

Члан 5. 
Амблем националног друштва се састоји од знака националног друштва на белом 

пољу и текста “Црвени крст Србије”, у продужетку знака.  
Испод знака, на средини, се исписује година оснивања националног друштва – 1876. 

 
Члан 6. 

Печат националног друштва је округлог облика, са текстом исписаним на ободу: 
Црвени крст Србије-Београд и знаком црвеног крста у средини печата. 
  

Члан 7. 
Текстови на застави, амблему и печату се исписују у складу са законом којим је 

уређена службена употреба језика у Републици Србији. 
 Начин коришћења назива, заставе, амблема и печата се уређују законом, овим 
статутом и Правилником о употреби знака и назива у Црвеном крсту Србије. 
 

II  Циљеви и задаци националног друштва 
 

Члан 8. 
Мисија националног друштва је да олакшава људску патњу, са задацима: да пружа 

помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа, 
спасава угрожене животе и здравље људи и шири знања о међународном хуманитарном 
праву, да превентивно делује и просвећује грађане у области здравствене и социјалне 
заштите и унапређује хуманитарне вредности у друштву и, у случају стања потреба, пружа 
социјалну заштиту и збрињавање.  
 У обављању послова усмерених на остваривање циља и извршавање задатака, 
национално друштво делује у складу са: 
  

1. Основним принципима, а то су: 
 

Хуманост 
Међународни покрет црвеног крста и црвеног полумесеца, рођен у жељи да без 

дискриминације укаже помоћ на бојном пољу, у свом међународном и националном виду, 
настоји да спречи и ублажи људске патње и свим приликама. Његов циљ је да штити живот и 
здравље и да обезбеди поштовање људске личности. Он унапређује узајамно разумевање, 
пријатељство, сарадњу и трајан мир међу свим народима. 

 
Непристрасност 

Он не прави никакву разлику према народности, раси, верским убеђењима, класи или 
политичком мишљењу. Он настоји да ублажи страдање појединаца, руковођен само њиховим 
потребама, дајући првенство најхитнијим случајевима несрећа. 
 

         Неутралност 
Да би очувао поверење свих, Покрет се не опредељује у непријатељствима и не 

ангажује се у било које време у расправама политичке, расне, верске или идеолошке 
природе. 
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                                                                   Незав исност 
Покрет је независан. Национална друштва, као помоћни органи хуманитарних служби 

својих влада и подвргнута њиховим законима, морају увек да сачувају своју аутономију која 
ће им омогућити да у свако доба делују у складу са Принципима Покрета. 

 
Добровољност 

То је добровољни Покрет за помоћ, који не покреће жеља за стицањем користи. 
 

Јединство 
У једној земљи може постојати само једно друштво Црвеног крста или Црвеног 

полумесеца. Оно мора бити доступно свима и спроводи своју хуманитарну делатност на 
целој територији. 

Универзалност 
Међународни покрет црвеног крста и црвеног полумесеца, у коме сва друштва имају 

једнаки статус и деле једнака права и дужности да се међусобно помажу, је универзалан. 
 
 2. ратификованим међународним уговорима и опште прихваћеним правилима из 
области међународног хуманитарног права, а нарочито Женевским конвенцијама и 
Допунским протоколима; 
 
 3. Статутом Међународног покрета, Статутом Међународне федерације и другим 
актима и правилима које усваја Међународни покрет. 
 
 4. циљевима и задацима националног друштва. 
 
 У остваривању наведених циљева и задатака, национално друштво помаже свим 
људима, без било какве непосредне или посредне дискриминације по било ком основу, а 
нарочито због расе, боје, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења или 
сличног статуса, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, 
језика, старости или психичког или физичког инвалидитета. 
 
Члан 9. 
 У остваривању својих циљева и задатака, национално друштво врши јавна овлашћења 
поверена законом, и то: 

1) учествује у заштити и спасавању становништва, материјалних добара и других 
добара у случају ратних разарања, природних и других несрећа у миру и рату; 

2) организује прикупљање помоћи и распоређује помоћ примљену од међународних и 
националних организација и других дародаваца жртвама ратних разарања, 
природних и других несрећа и опасности у миру и рату; 

3) организује прикупљање и прикупља помоћ у Републици Србији и организује 
достављање у иностранство помоћи коју државни органи, други органи и 
организације, предузећа и друга правна лица и дародавци из Републике Србије 
пружају ради ублажавања последица ратних разарања, природних и других несрећа 
и опасности у миру и рату; 

4) учествује у прихватању и смештају евакуисаног становништва, избеглица и 
расељених лица, пружању помоћи и спровођењу других мера које могу допринети 
збрињавању настрадалог и угроженог становништва, избеглица и расељених лица; 

5) покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама 
солидарности у Републици Србији за помоћ угроженим лицима и жртвама 



 3 

природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба и обезбеђује, у складу 
са законом, обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције; 

6) организује упознавање и упознаје грађане са Женевским конвенцијама и Допунским 
протоколима; 

7)  обавља и друге послове који произлазе из одредаба Женевских конвенција и 
Допунских протокола и других међународним уговорима преузетих обавеза 
Републике Србије које се односе на пружање хуманитарне помоћи; 

8) обавља послове Службе тражења, ради прикупљања и евидентирања података о 
евакуисаним, избеглим, расељеним и несталим лицима услед ратних разарања, 
природних и других несрећа и опасности у миру и рату и ради тражења несталих 
лица; 

9) оспособљава грађане-припаднике цивилне заштите на територији Републике 
Србије за пружање прве помоћи у случају природних, еколошких и других несрећа, 
као и оружаних сукоба; 

10) организује, обучава и припрема екипе за прву помоћ, хигијенско-епидемиолошку 
заштиту, негу повређених и оболелих, социјални рад, психолошку помоћ 
становништву и техничку помоћ за извршавање задатака у случају природних, 
еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба; 

11) учествује у здравственом просвећивању становништва, обучавању становништва у 
пружању прве помоћи за случај ратних разарања, природних и других несрећа и 
опасности у миру и рату; 

12) популарише добровољно давалаштво крви и, у сарадњи са службама и 
здравственим установама за трансфузију крви, учествује у организовању акција 
добровољног давања крви. 

Члан 10. 
У вршењу јавних овлашћења из члана 9. овог статута, национално друштво води 

одговарајуће евиденције и издаје уверења. 
 Управни одбор националног друштва доноси нормативна акта о начину вођења 
евиденција и издавању уверења из става 1. овог члана.  
 

Члан 11.  
Национално друштво и његови саставни делови спроводе програме и активности који 

произлазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито: 
1) развијају солидарност међу људима и организују различите облике међусобне 

помоћи грађана; 
2) сарађују са надлежним јавним властима у осигуравању поштовања за међународно 

хуманитарно право и заштите знакова распознавања предвиђеним Женевским 
конвенцијама и Допунским протоколима; 

3) заступају, шире и спроводе идеје, Основне принципе и друге хуманитарне 
вредности Међународног покрета; 

4) доносе планове и спроводе програме припрема за деловање у несрећи, у сарадњи 
и уз координацију са надлежним државним органима; 

5) спроводе програме помоћи старим и немоћним лицима, у сарадњи са донаторима и 
надлежним државним  органима, органима територијалне аутономије и локалне 
самоуправе; 

6) организују и спроводе акције заштите и унапређивања стања животне средине и 
шире знања становништва о мерама за очување здраве природне средине, у циљу 
заштите природне средине и спречавања настанка нежељених последица; 

7) заступају идеје добровољног рада у корист угрожених лица, регистгрују и спроводе 
обуку волонтера за рад у националном друштву; 
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8) организују и учествују, у сарадњи са здравственим установама, у активностима 
промоције здравља, спровођењу активности за унапређивање здравља појединих 
група становништва и превенцији болести од већег социјално-медицинског значаја; 

 
Члан 12. 

Мења се и допуњава члан 12. Статута Црвеног крста Србије и усклађује са Уредбом о 
класификацији делатности  тако да сада гласи: 

"Национално друштво и његови саставни делови могу организовати исхрану угрожених 
лица у редовним или ванредним ситуацијама. 
 Национално друштво и његови саставни делови могу у својим објектима пружати 
услуге привременог смештаја и исхране лицима којим је такав облик помоћи потребан из 
здравствених или социјалних разлога, као и свом чланству. 
 Пружање услуга исхране и смештаја из ст. 1. и 2. овог члана не сматра се 
угоститељском делатношћу. 
 Под условима и на начин утврђен законом, национално друштво и његови саставни 
делови могу, ако то не доводи у питање обављање јавних овлашћења и извршавање мисије 
и задатака утврђених овим статутом, пружати и друге услуге заинтересованим правним и 
физичким лицима, а нарочито оне које се односе на: 

1) организовање и спровођење стручног оспособљавања предавача за обуку из прве 
помоћи, вођења евиденције о обуци и издавање одговарајућих уверења о стручној 
оспособљености; 

2) организовање и спровођење обуке из прве помоћи кандидата за возаче, 
спровођење испита, вођење евиденције и издавање уверења о положеном испиту 
из прве помоћи; 

3) организовање и спровођење обуке из прве помоћи за лица која обављају послове 
безбедности и заштите здравља на раду; 

4) организовање службе спасавања на води и службе спасавања на планинама, 
спровођење обуке спасилаца за рад у тим службама, вођење евиденције и 
издавање одговарајућих уверења. 

Црвени крст Србије остварује функцију националног гранског спортског савеза за грану 
спорта  Lifesaving у складу са Законом о спорту. 
 
Основна шифра делатности Црвеног крста Србије је 88.99. – Остала непоменута 

социјална заштита без смештаја у оквиру сектора Q Здравствена и социјална заштита. 
 
Национално друштво и његови саставни делови могу да се баве услужном и 

привредном делатношћу и могу да оснивају установе, организације и заједнице за обављање 
привредних и услужних делатности, у складу са законом, и то: 58.11 Издавање књига, 58.13 
Издавање новина, 58.14 Издавање часописа и периодичних издања, 58.19 Остала издавачка 
делатност, 45.20 Одржавање и поправка моторних возила, 55.20 Одмаралишта и слични 
објекти за краћи боравак, 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта, 
68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, 69.20 
Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање, 77.11 
Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила, 77.12 Изнајмљивање и лизинг 
камиона, 82.92 Услуге паковања, 49.41 Друмски превоз терета, 52.10 Складиштење, 52.21 
Услужне делатности у копненом саобраћају, 52.24 Манипулација теретом, 52.29 Остале 
пратеће делатности у саобраћају, 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна 
возила, 10.71 Производња хлеба, свежег пецива и колача, 10.72 Производња двопека, кекса, 
трајног пецива и колача, 13.91 Производња плетених и кукичаних материјала,13.92 
Производња готових текстилних производа, осим одеће,13.93 Производња тепиха и 
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прекривача за под, 14.11 Производња кожне одеће, 14.13 Производња остале одеће, 14.14 
Производња рубља, 14.19 Производња осталих одевних предмета и прибора, 14.31 
Производња плетених и кукичаних чарапа, 14.39 Производња остале плетене и кукичане 
одеће, 15.12 Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева, 16.29 
Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа, 46.11 Посредовање у 
продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода, 46.13 
Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала, 46.15 Посредовање у 
продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне робе, 46.16 Посредовање у продаји 
текстила, одеће, крзна, обуће и предмета од коже, 46.37 Трговина на велико кафом, 
чајевима, какаом и зачинима, 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, 
претежно храном, пићима и дуваном, 47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим 
продавницама, 47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама, 
47.24 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим 
продавницама, 47.29 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама, 
47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама, 47.54 Трговина на 
мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама, 47.59 
Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за  
домаћинство у специјализованим продавницама, 47.71 Трговина на мало одећом у 
специјализованим продавницама, 47.72 Трговина на мало обућом и предметима од коже у 
специјализованим продавницама, 85.59 Остало образовање, 74.90 – остале стручне, научне 
и техничке делатности. 

Саставни делови националног друштва могу да оснивају установе, организације и 
заједнице за обављање привредних и услужних делатности, у складу са законом и својим 
статутима утврђују шифре делатности којима ће се бавити. 

Национално друштво и његови саставни делови не могу да се баве делатностима 
везаним за производњу дувана, алкохола и других производа који негативно утичу на 
здравље људи. 

Вишак прихода над расходима из обављања делатности из ст. 4. до 6. овог члана 
користи се за функционисање организација и за програмске активности националног друштва 
и његових саставних делова. 
 

Члан 13. 
У вршењу јавних овлашћења, спровођењу програма, пружању услуга и испуњавању 

циљева и задатака, национално друштво и његови саставни делови сарађују са надлежним 
државним органима, органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе, 
као и са организацијама и установама у области система здравствене заштите, социјалне 
заштите, пензијског и инвалидског осигурања, просветом, другим облицима организовања 
заштите и спасавања становништва, материјалних и других добара, црквама, верским 
заједницама, предузећима и другим облицима организовања за обављање делатности и 
услуга, невладиним организацијама и грађанима. 
 Национално друштво остварује међународну сарадњу са Међународним комитетом, 
Међународном федерацијом, националним друштвима Црвеног крста и Црвеног полумесеца, 
као и са хуманитарним и другим међународним и националним организацијама, које учествују 
у хуманитарној делатности у Републици Србији или у иностранству. 
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III  Организација националног друштва 
  

Члан 14. 
У саставу националног друштва су: Црвени крст Војводине, Црвени крст Косова и 

Метохије, Црвени крст Београд и организације Црвеног крста на територији градова и 
општина (у даљем тексту: организације на територији градова и општина). 
 У складу са овим статутом, покрајинске организације својим статутима уређују своју 
организацију и међусобне односе у оквиру покрајинске организације. 
 Саставни делови националног друштва из става 1. овог члана имају својство правних 
лица и за преузете обавезе одговарају својим средствима. 
 Виши саставни делови се ангажују на обезбеђивању организовања и извршавања 
програмских задатака, као и простора, кадровских и других услова за рад саставних делова у 
свом саставу. За те намене виши саставни делови могу да определе посебна средства,  
посебним нормативним актом који усваја управни одбор. 
 

Члан 15.  
У називу покрајинских организација, поред назива националног друштва, додаје се 

назив покрајинске организације. 
У називу организација на територији градова и општина, поред назива националног 

друштва, додаје се “Црвени крст“ и у продужетку назив града, односно општине у којој је 
седиште организације, у првом падежу. 

 Организације на територији градова и општина које су у саставу покрајинских 
организација и градова са више општина у називу додају и званичан назив вишег саставног 
дела.  

Саставни делови Црвеног крста Србије могу имати и скраћени назив који садржи  речи 
"Црвени крст"  и назив града или општине у којима је седиште организације у првом падежу. 

 
Члан 16. 

Саставни делови националног друштва користе знак, заставу, амблем и печат на начин 
прописан овим статутом. 
 У амблему и печату се користи пун назив саставног дела из члана 15. овог статута. 
 

Члан 17. 
Саставни делови из члана 14. овог статута могу да се програмски повезују, ради 

заједничког остваривања циљева и задатака Црвеног крста, уз сагласност и координацију 
саставног дела вишег нивоа.  
 Облици повезивања из става 1. овог члана немају својство правног лица нити посебне 
органе управљања. 
 Послови који ће се заједнички обављати, ради ефикасније и рационалније реализације 
планова и програма рада, начин одлучивања, координације активности и друга питања од 
интереса за саставне делове који се повезују, уређују се посебним уговором. 
 

Члан 18. 
Управни одбор Црвеног крста Србије доноси нормативна акта којима се уређује 

мимимум и приоритет активности, обавеза образовања комисија и екипа за поједине области 
деловања за све саставне делове.  

  
Члан 19.  

 Организације на територији градова и општина образују основне организације, 
подружнице, активе и повереништва, ради ефикаснијег деловања. 
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 Основне организације, подружнице, активи и повереништва немају својство правног 
лица. 
 Основна организација се образује према месту становања, ради спровођења 
активности из делокруга организација на територији гарадова и општина.  

Подружнице могу да се формирају у образовним институцијама и предузећима, уз 
претходну сагласност управног одбора црвеног крста.   
 Радом основне организације или подружнице руководи секретар основне организације, 
кога именује секретар организације која је образовала основну организацију. Секретар 
основне организације или подружнице ту функцију обавља волонтерски. 
 Активи могу да се организују ради реализације конкретних програмских активности. 
 Активом руководи члан актива кога изабере актив, уз сагласност секретара 
организације у којој образован актив. 
 Повереништва се могу организовати за извршавање одређених послова који су 
временски ограничени. 
 Повереништвом руководи повереник кога именује секретар организације која образује 
повереништво.  

Члан 20. 
  Непосредно виши саставни део може да образује повереништво као привремени 
облик деловања на територији општине на којој не постоји организација Црвеног крста.  
 Радом повереништва руководи саставни део који је образовао повереништво. 
 Запослени у повереништву своја права из радног односа остварују у саставном делу из 
става 2. овог члана. 
 Саставни део из става 1. овог члана може руковођење и координацију рада 
повереништва које је образовао поверити организацији на територији суседне општине.  

Узајамна права и обавезе саставног дела и организације из става 4. овог члана, 
уређују се, у складу са законом, посебним уговором. 
  

IV  Оснивање и престанак рада организације 
 

Члан 21. 
Оснивање нових саставних делова на нивоу локалне заједнице врши се уз претходно 

мишљење управног одбора вишег саставног дела. 
 Саставни део из става 1. овог члана сматра се основаним кад конституише органе 
управљања и упише се у одговарајући регистар, у складу са законом.  

 
                                                                  Члан 22. 

У случају тешког нарушавања Основних принципа или деловања супротног мисији 
Међународног покрета, непосредно виши саставни део покреће поступак пред надлежним 
органима оног саставног дела у коме је дошло до наведених нарушавања и предлаже тим 
органима решења за отклањање узрока насталог стања. 
 У случају да органи саставног дела у коме је дошло до наведених нарушавања не 
поступе по предложеним решењима вишег саставног дела, управни одбор вишег саставног 
дела може донети одлуку о привременом престанку рада тог саставног дела. 
 Виши саставни делови су за непоштовање одлука одговорни својим органима 
управљања, које сачињавају представници нижих саставних делова. 
 У случају да је до нарушавања дошло деловањем органа и секретаријата националног 
друштва, о мерама за отклањање узрока и последица таквог нарушавања одлучује 
Скупштина Црвеног крста Србије. У случају непоштовања усвојених мера, Скупштина може 
донети одлуку о распуштању Управног одбора Црвеног крста Србије и расписивању избора 
за нове органе националног друштва. 
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 Под тешким нарушавањем Основних принципа и мисије Међународног покрета, 
подразумева се, нарочито: 

- коришћење просторија, материјалних добара и финансијских средстава 
организације Црвеног крста у политичке или друге сврхе неспојиве са Основним 
принципима и мисијом; 

- испољавање политичких, верских, националних, расних или других видова 
дискриминације у акцијама и активностима организације Црвеног крста; 

- коришћење организације Црвеног крста и њених капацитета у приватне сврхе или у 
корист појединих интересних група или појединаца и случајеви сукоба интереса; 

- располагање имовином, материјалним добрима и финансијским средствима 
организације Црвеног крста на начин супротан закону и овом статуту, који може 
допринети стечају организације; 

- непоштовање одлука виших саставних делова од значаја за јединство националног 
друштва, његов углед. 

Члан 23. 
У случају привременог престанка рада организације Црвеног крста, управни одбор 

непосредно вишег саставног дела доноси одлуку којом одређује саставни део који ће 
привремено преузети делатности саставног дела који је престао са радом, до оснивања 
новог саставног дела, у складу са чланом 14. овог статута. 
 Начин обављања послова из става 1. овог члана  уређује се посебним уговором који 
закључује непосредно виши саставни део који поверава послове из става 1. овог члана и 
саставни део коме се ти послови поверавају.  
 

V  Одговорност саставних делова 
 

Члан 24. 
Национално друштво и сви саставни делови су дужни да се придржавају Основних 

принципа и мисије и да у свом раду чувају углед националног друштва, да извршавају 
задатке утврђене овим статутом и својим плановима и програмима рада. 
 Саставни део подлеже одговорности уколико својим деловањем повређује одредбе 
става 1. овог члана. 
 Саставни део подлеже одговорности и ако не спроведе редовне изборе према 
роковима утврђеним овим статутом. 

Члан 25. 
Кад утврди да постоји повреда из члана 22. овог статута, управни одбор непосредно 

вишег саставног дела или Управни одбор Црвеног крста Србије, заказује седницу скупштине 
саставног дела у коме је учињена повреда. На седници се утврђују мере за отклањање 
утврђених повреда, као и појединачна одговорност за утврђене повреде. 
 Ако скупштина саставног дела у коме је утврђена повреда не спроведе утврђене мере, 
управни одбор непосредно вишег саставног дела или Управни одбор Црвеног крста Србије 
доноси одлуку о распуштању органа управљања саставног дела у коме је утврђена повреда и 
расписује ванредне изборе. 
 Одлуком о распуштању органа управљања саставног дела у коме је утврђена повреда 
именује се одбор као привремени орган, који је дужан да припреми и спроведе ванредне 
изборе. 
 До избора нових органа, управни одбор вишег саставног дела, Управни одбор Црвеног 
крста Србије одређује други саставни део као координатора активности у саставном делу у 
коме су распуштени органи управљања. 
 Ако се избори из става 2. овог члана не спроведу у року од шест месеци од дана 
расписивања, управни одбор непосредно вишег саставног дела, односно Управни одбор 
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Црвеног крста Србије образује повереништво као привремени облик деловања, док се не 
стекну услови за образовање новог саставног дела. 
 

Члан 26.  
Поступак из члана 25. овог статута се примењује и у случајевима кад се утврде 

повреде одредаба из члана 22. овог статута у основној организацији, подружници, активу, 
повереништву или неком од облика програмског повезивања саставних делова. 

 
VI  Чланство 

 
Члан 27. 

Чланство у националном друштву је добровољно. 
 Национално друштво је отворено за чланство без разликовања у погледу порекла, 
расе, националности, пола, верских или политичких убеђења. 
 Свако физичко лице које је навршило 18 година старости, прихвата Статут и Основне 
принципе и које плаћа чланарину може постати члан Црвеног крста. 
 Својство члана Црвеног крста се стиче увођењем у евиденцију у организацији на 
територији града или општине и уплатом чланарине. 
 Износ чланарине за наредну годину одређује Управни одбор Црвеног крста Србије 
најкасније до 31. децембра текуће године. 
 

Члан 28. 
Волонтери су чланови Црвеног крста који активно учествују у делатностима Црвеног 

крста и својим стручним радом дају допринос развоју организације и реализацији активности. 
 Волонтери потписују приступницу која садржи изричиту обавезу да се поштују Основни 
принципи, Статут и Етички кодекс волонтера Црвеног крста који усваја Скупштина Црвеног 
крста Србије. 
 Донатори су фузичка или правна лица која својим материјалним средствима дају 
допринос развоју организације или реализације активности. 
 Донатори могу да учествују и у активностима Црвеног крста и у том случају су дужни да 
потпишу приступницу из става 2. овог члана. 
 

Члан 29. 
 Почасни члан Црвеног крста може бити физичко лице које је као волонтер или донатор 

дало значајан допринос остваривању хуманитарних циљева и задатака Црвеног крста. 
 Одлуку о стицању својства почасног члана доноси управни одбор. 
 

Члан 30. 
Волонтери, донатори и почасни чланови могу бити бирани или именовани у органе 

управљања и руковођења. 
 Волонтери, донатори и почасни чланови изабрани у органе управљања и руковођења 
имају обавезу да промовишу рад Црвеног крста, да активно учествују у активностима Црвеног 
крста и да гласају и на други начин учествују у раду органа у које су изабрани. 
 Волонтери, донатори и почасни чланови имају право и обавезу да буду информисани о 
свим питањима из делокруга организације, да дају идеје и предлоге за побољшање рада или 
јачање угледа националног друштва и да буду информисани о резултатима идеја и предлога 
које су поднели.” 

Члан 31. 
Лица од  7 до 15 година старости чине Подмладак, а лица од 15 до 28 година, 

омладину националног друштва. 
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Рад подмлатка и омладине националног друштва заснива се на мисији Међународног 
покрета и Основним принципима, као и јавним овлашћењима и програмским активностима 
националног друштва. 

Начин рада и услови за чланство Подмлатка и омладине уређују се посебним 
нормативним актом који доноси Управни одбор Црвеног крста Србије. 
 

Члан 32. 
Чланство у Црвеном крсту може престати вољом члана или његовим искључењем из 

чланства. 
 Члану који плаћа чланарину, чланство престаје ако не плати чланарину у року од 12 
месеци од дана истека периода за који је претходно плаћена чланарина. 
 Члан који повређује Статут, Основне принципе или који својим радом и деловањем, у 
супротности са мисијом нарушава углед Црвеног крста, може бити искључен из чланства. 
 Одлуку о искључењу из чланства доноси дисциплинска комисија организације на 
територији града или општине која члана води у евиденцији. 

 Дисциплинску комисију у саставу од 3-5 чланова образује управни одбор на период од 
четири године. За члана дисциплинске комисије се не може бирати члан Црвеног крста који 
има било коју функцију у органима управљања на било ком нивоу. 
 Писмена одлука о искључењу из чланства  доноси се у складу са одредбама 
дисциплинског правилника саставног дела који доноси одлуку и мора бити образложена. 
 Против одлуке о искључењу из чланства може се, у року од 30 дана од дана 
достављања одлуке поднети жалба. Жалба се предаје управном одбору који је донео одлуку. 
 Одлуку о жалби доноси дисциплинска комисија непосредно вишег саставног дела у 
чијем је саставу  организација на територији града или општине која је донела одлуку против 
које је поднесена жалба. 
 Одлука дисциплинске комисије из става 8. овог члана је коначна. 
 Искљученом члану чланство престаје даном доношење коначне одлуке или 30 дана од 
дана достављања првостепене одлуке, ако није поднета жалба. 

 
VII  Органи управљања у националном друштву 

 
Члан 33. 

Органи управљања у националном друштву и његовим саставни деловима су: 
 

                                             1. Скупштина 
                                             2. Управни одбор 
                                             3. Надзорни одбор 
 

       Члан 34. 
 Чланови органа из члана 33. овог статута  бирају се на период од четири године. 
 Чланови органа се по истеку периода за који су изабрани могу поново бирати. 

Чланови органа своје дужности обављају волонтерски. 
 Орган који је изабрао чланове органа може их разрешити дужности, у случајевима и по 
поступку утврђеним овим стаутом. 
 Избором нових чланова управљачких органа и комисија, престаје мандат претходним. 
 

Члан 35. 
Органи из члана 33. овог статута одлуке доносе на седницама којима присуствује више 

од половине чланова, већином гласова присутних чланова који гласају. 
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 Изузетно од одредбе става 1. овог члана, уколико не постоји кворум за доношење 
одлуке, може се сазвати нова седница управног одбора у року од два дана, ако је неопходно 
да се хитно донесе одлука. 
 Ако ни на поновљеној седници не постоји кворум пропиусан у ставу 1. овог члана, 
одлука се сматра донетом ако седници присуствује једна трећина чланова управног одбора и 
ако за одлуку гласа већина присутних чланова који гласају. 
 Органи могу доносити одлуке, у ванредним околностима и у случају великих 
елементарних и других несрећа, телефонским изјашњавањем.  
 О одлукама донетим на начин предвиђен у ставу 4. овог члана  информише се орган 
који је одлуку донео на првој наредној седници. 
 

1. Скупштина 
 

                                                                       Члан 36. 
Скупштина је највиши орган управљања националним друштвом и саставним 

деловима који имају својство правног лица. 
 

Члан 37. 
 Скупштина Црвеног крста Србије има 81 члана. 
 Скупштине покрајинских организација имају 35-45 чланова. 
 Скупштина Црвеног крста Београд има 30-35 чланова. 
 Скупштине организација у градовима и општинама имају 21-35 чланова. 
 Број чланова и састав скупштине из ст. 2, 3 и 4. одређује саставни део својим 
статутом,с тим што укупан број чланова скупштине мора бити непаран,рачунајући и 
председника саставног дела. 

Члан 38. 
Кандидате за чланове Скупштине Црвеног крста Србије предлажу саставни делови, и 

то: 
- Црвени крст Војводине 15; 
- Црвени крст Косова и Метохије 10; 
- Црвени крст Београд 10; 
- организације на територији градова и општина 46 кандидата, на основу посебне 

одлуке скупштине националног друштва. 
 

Члан 39. 
Начин избора чланова скупштина покрајинских организација, Црвеног крста Београда и 

организација на територији градова и општина утврђују ти саставни делови својим статутима. 
 

Члан 40. 
Радом скупштине руководи председник, а у случају његове спречености један од 

потпредседника. 
 У раду скупштине могу да учествују чланови управног одбора, надзорног одбора, 
комисија , генерални секретар, односно секретар, почасни чланови и донатори, по позиву. 
 Право да гласају имају само чланови скупштине. 
  

Члан 41.  
 Надлежности скупштине су: 

- усваја статут; 
- утврђује мисију националног друштва и основне смернице у раду, којима се 

руководи Црвени крст Србије; 
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- усваја Етички кодекс 
- усваја пословник о раду скупштине; 
- доноси одлуку о изборима и програм изборних активности; 
- бира председника и потпредседнике; 
- доноси планове, програме и План акције; 
- бира и разрешава чланове управног одбора и надзорног одбора; 
- разматра и усваја извештаје надзорног одбора; 
- бира представнике у органе вишег саставног дела; 
- разматра и усваја извештаје о раду управног одбора; 
- разматра финансијски план  до нивоа покрајинских организација; 
- доноси одлуке о промени власништва непокретне имовине; 
- разматра и друга питања од значаја за национално друштво, односно саставни део. 
 

Члан 42. 
  Седница скупштине одржава се најмање једном годишње. 
  Седницу сазива председник, а у случају његове спречености један од 
потпредседника. 

Члан 43. 
Ванредна седница скупштине  може се сазвати ако постоје ванредне околности. 

 Ванредна седница Скупштине се може сазвати и на захтев: 
- управног одбора; 
- управног одбора вишег саставног дела; 
- једне шестине управих одбора нижих саставних делова; 
- једне трећине чланова скупштине; 
- надзорног одбора; 
- председника или генералног секретара, односно секретара. 
 

2. Управни одбор 
 

Члан 44. 
Управни одбор Црвеног крста Србије има 21 члана. 

 Управни одбори покрајинских организација имају 11-15 чланова. 
 Управни одбор Црвеног крста Београд има 9-11 чланова. 
 Управни одбор организација на територији радова и општина има 7-11 чланова. 
 Саставни делови из ст. 2, 3. и 4. својим статутима утврђују број и састав управних 
одбора,с тим што број чланова мора бити непаран. 
 

Члан 45. 
Управни одбор има следеће надлежности: 
- утврђује нацрт и предлог статута; 
- утврђује предлоге планова рада; 
- усваја финансијски план; 
- разматра и усваја завршни рачун; 
- доноси нормативне акте; 
- одлучује о оснивању и укидању установа и организација које образује Црвени крст; 
- доноси пословник о раду; 
- утврђује предлоге кандидата за чланове органа и кандидата за одређене функције; 
- даје смернице за рад комисија и разматра њихове извештаје; 
- доносе одлуке о предузимању мера у саставним деловима који у свом раду 

повређују статут, Основне принципе и друга акта; 
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- одлучују о образовању и привременом престанку рада саставних делова; 
- доноси одлуку о образовању и саставу радних тела; 
- именује и разрешава генералног секретара, односно секретара; 
- доноси одлуке материјално-финансијске природе; 
- припрема материјале за седницу скупштине; 
- разматра и усваја извештаје генералног секретара, односно секретара; 
- доноси одлуку о давању сагласности за именовање и разрешење секретара нижег 

саставног дела; 
- предузима мере за извршавање одлука и закључака скупштине и одлука из 

надлежности скупштине које доноси по овлашћењу скупштине. 
Управни одбори Црвеног крста Србије и покрајинских организација, поред надлежности 

из става 1. овог члана, имају и следеће надлежности: 
- доносе планове рада; 
- усвајају годишње  Извештаје о раду 
Управни одбор Црвеног крста Србије, поред надлежности из става 1. овог члана, 

уређује делокруг рада, минимум и приоритет активности и обавезу образовања комисија и 
екипа за поједине области деловања за све саставне делове. 

 
Члан 46. 

Председник и потпредседници обављају функције председника и потпредседника 
управног одбора. 

  
Члан 47. 

Управни одбор Црвеног крста Србије сачињавају: 
- председник националног друштва; 
- три подпредседника националног друштва; 
- 17 чланова. 
Две трећине чланова Управног одбора се бирају из састава Скупштине Црвеног крста 

Србије, а једна трећина из реда истакнутих или заслужних чланова, волонтера и донатора. 
Кандидате за чланове Управног одбора предлажу саставни делови, и то: 
- Црвени крст Војводине 6; 
- Црвени крст Косова и Метохије 4; 
- Црвени крст Београд 3; 
- организације на територији градова и општина 8 чланова, по посебној одлуци 

Скупштине Црвеног крста Србије. 
 

Члан 48. 
На избор управних одбора саставних делова примењују се одредбе члана 47. став 2. 

овог статута. 
 Саставни делови својим статутом утврђују број потпредседника. 
 

Члан 49. 
Седнице управног одбора сазива и њима руководи председник, а у случају његове 

спречености један од потпредседника. 
 Управни одбор се састаје најмање шест пута годишње. 
 

Члан 50. 
Ванредна седница управног одбора се сазива на захтев: 
- председника; 
- генералног секретара, односно секретара; 
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- надзорног одбора; 
- једне трећине чланова управних одбора нижих саставних делова; 
- једне трећине основних организација, подружница, актива или повереништава. 

 
3. Надзорни одбор 

 
Члан 51. 

Надзорни одбор врши надзор над материјално-финансијским пословањем и другим 
аспектима пословања. 

Члан 52. 
Надзорни одбор именује скупштина из реда стручњака за финансијска, правна и друга 

питања. 
 Кандидати за надзорни одбор нису чланови органа управљања, а не морају да буду ни 
чланови Црвеног крста. 
 Надзорни одбор националног друштва има пет чланова. 
 Надзорни одбор саставних делова има 3-5 чланова. Број чланова се утврђује статутом 
саставног дела. 
 Чланови надзорног одбора из свог састава бирају председника и потпредседника. 
 Чланови надзорног одбора су независни у свом раду и одговарају искључиво 
скупштини.  

Члан 53. 
Надзорни одбор делује на иницијативу органа управљања свог или вишег саставног 

дела, на основу писмених поднесака или на своју иницијативу. 
 Своје налазе и извештаје надзорни одбор подноси органима управљања саставног 
дела на који се односе. Ти органи су дужни да разматрају поднете налазе и извештаје и да о 
томе поднесу информацију надзорном одбору. 
 Уколико надзорни одбор не прими информацију из става 2. овог члана у року од три 
месеца или ако се не предузму мере за отклањање пропуста на које је својим налазом и 
извештајем указао, надзорни одбор може да се обрати органима управљања непосредно 
вишег саставног дела и да од њих захтева да предузму мере за отклањање утврђених 
недостатака. 
 Орган управљања из става 3. овог члана је такође дужан да о предузетим мерама 
обавести надзорни одбор. 

VIII Комисије  
 

Члан 54. 
  Управни одбор може да образује сталне или привремене комисије за 
координацију и реализацију основних активности, допунских активности или посебних 
програма. 
 Комисије из става 1. овог члана могу да се образују за следеће активности 

- здравствену делатност; 
- прву помоћ 
- добровољно давалаштво крви; 
- подмладак и омладину; 
- социјалну и хуманитарну делатност; 
- организацију и развој; 
- нормативну делатност; 
- финансијска питања, инвестиције и јавне набавке; 
- деловање у несрећи; 
- Службу тражења; 
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- међународну сарадњу; 
- информисање и пропаганду; 
- спасилаштво на води и у планинама; 
- за међународно хуманитарно право. 
За допунске и посебне програме управни одбор може да образују и друге комисије и 

друга тела (екипе, тимови и сл.). 
Саставни делови могу за више сродних активности из става 2. овог члана да образују 

једну комисију. 
Члан 55. 

Сталне комисије координишу активности за које су образоване и дају предлоге и 
савете органима управљања при доношењу одлука које се односе на те активности. 
 Чланови комисије се бирају на период од четири године и могу бити поново бирани. 
 На конститутивној седници комисија бира председника и потпредседника. 
 

Члан 56. 
Врсте комисија, начин њиховог рада, састав и број чланова одређује управни одбор 

својом одлуком. 
IX  Општи принципи за избор и именовање 

 
Члан 57. 

На функције у органима националног друштва и саставних делова не могу се бирати 
нити именовати чланови који су на функцијама у државним органима и политичким партијама 
или се баве пословима који су у супротности са мисијом и Основним принципима. 
 На функције у органима националног друштва и саставних делова не могу се бирати 
нити именовати ни лица на професионалним или волонтерским функцијама у невладиним 
организацијама, установама и привредним субјектима чија је делатност идентична или 
слична са делатностима Црвеног крста. 

Ако лице изабрано на функцију у органу националног друштва  у току мандата 
прихвати функцију из става 1. и 2. овог члана, разрешиће се функције у органу националног  
друштва.  

Члан 58. 
У органе националног друштва и саставних делова не могу се бирати чланови Црвеног 

крста, ако они или чланови њихових породица имају регистровану привредну или услужну 
делатност која се поклапа са делатностима националног друштва. 
 
                                                                         Члан 59. 

Лица која професионално обављају послове и задатке у саставном делу не могу се 
бирати у органе управљања нити се могу бирати  на функције у том саставном делу. 
 

Члан 60. 
Чланови Црвеног крста могу да се бирају у органе управљања или бирају односно 

именују на функције у националном друштву или саставним деловима, ако имају способност 
за руковођење и тимски рад, изражене организационе способности, угледне су личности  
високих моралних квалитета, ако познају мисију и Основне принципе и имају искуство у раду 
Црвеног крста. 

Члан 61. 
Изборе расписују Скупштина Црвеног крста Србије и скупштине саставних делова. 

 Поступак и услови за избор кандидата у органе управљања и комисије утврђују се 
правилником о изборима у Црвеном крсту Србије, који усваја Скупштина Црвеног крста 
Србије. 
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 Избори се, по правилу, расписују у истим мандатним периодима у националном 
друштву и свим саставним деловима, осим у случајевима предвиђеним у чл. 21, 22. и 23. овог 
статута.  

X  Одговорност органа управљања 
 

Члан 62. 
Чланови органа управљања су одговорни за донете одлуке. 

 Изузетно, члан органа управљања није одговоран за одлуку ако је захтевао да се у 
записнику о гласању издвоји његово мишљење. 
 

                XI Председник националног друштва, односно председник саставног дела 
 

Члан 63. 
Председник представља национално друштво у земљи и иностранству. 

 Председник националног друштва сазива седнице Скупштине Црвеног крста Србије и 
Управног одбора Црвеног крста Србије  и председава седницама. 
 Председник националног друштва подноси Скупштини Црвеног крста Србије извештај 
о стању у националном друштву и координише рад органа управљања. 
 Председник националног друштва потписује све одлуке, акта, прописе и споразуме које 
доносе органи управљања којима председава и стара се о извршењу тих одлука. 
 

Члан 64. 
Председника националног друштва бира Скупштина Црвеног крста Србије из реда 

чланова Скупштине.  
 Председник националног друштва се бира на период од четири године и може бити 
поново биран. 

Члан 65. 
Председник националног друштва функцију обавља волонтерски. 

 У време трајања мандата, председник националног друштва не може да обавља и 
функцију генералног секретара, нити да обавља послове генералног секретара и других 
радника секретаријата. 

Члан 66. 
Председник националног друштва  за свој рад одговоран је Скупштини Црвеног крста 

Србије. 
 Скупштина Црвеног крста Србије може разрешити дужности председника националног 
друштва уколико своју функцију не обавља редовно и савесно, у складу са циљевима и 
задацима националног друштва, односно саставног дела. 
 

Члан 67. 
  Председник саставног дела представља саставни део у земљи, а по посебном 
овлашћењу Управног одбора Црвеног крста Србије и у иностранству. 
 Председник саставног дела сазива седнице скупштине и управног одбора и 
председава седницама. 
 Председник саставног дела подноси скупштини саставног дела извештај о стању у 
саставном делу у коме врши функцију председника и координише рад органа управљања. 
 Председник саставног дела потписује све одлуке, акте, прописе и споразуме које 
доносе органи управљања којима председава и стара се о извршавању тих одлука. 
 

Члан 68. 
Председника саставног дела бира скупштина из реда чланова Скупштине. 
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 Председник се бира на период од четири године и може бити поново биран. 
 

Члан 69. 
Председник саставног дела функцију обавља волонтерски. 

 У време трајања мандата, председник не може да обавља и функцију секретара, нити 
да обавља послоове секретара и других радника секретаријата. 
 

Члан 70. 
Председник саставног дела је за свој рад одговоран скупштини која га је изабрала.  

 Скупштина може разрешити дужности председника, уколико своју фуннкцију не обавља 
редовно и савесно, у складу са циљевима и задацима националног друштва, односно 
саставног дела. 

 
XII Потпредседник националног друштва, односно потпредседник саставног дела 

 
Члан 71. 

Три потпредседника националног друштва се бирају из састава Скупштине Црвеног 
крста Србије, на период од четири године и могу бити поново бирани. 
 Потпредседник националног друштва функцију обавља волонтерски. 
 Потпредседник националног друштва обавља функцију председника националног 
друштва у случају спречености председника. 
 Одлуком управног одбора потпредседник националног друштва може бити задужен за 
координацију појединих области деловања. 
 Потпредседници националног друштва су одговорни Скупштини Црвеног крста Србије. 
 Скупштина Црвеног крста Србије може разрешити од дужности потпредседника 
националног друштва, уколико своју функцију не обавља редовно и савесно, у складу са 
циљевима и задацима националног друштва, односно саставног дела. 
 

Члан 72. 
Потпредседник саставног дела се бира из састава скупштине, на период од четири 

године и може бити поново биран. 
 Потпредседник саставног дела функцију обавља волонтерски. 
 Потпредседник саставног дела обавља функцију председника саставног дела у случају 
спречености председника. 
 Одлуком управног одбора саставног дела потпредседник саставног дела може бити 
задужен за координацију појединих области деловања.  
 Потпредседник саставног дела је одговоран скупштини која га је изабрала. 
 Саставни делови својом одлуком утврђују број потпредседника. 
 Скупштина саставног дела може разрешитиод дужности потпредседника саставног 
дела уколико своју функцију не обавља редовно и савесно, у складу са циљевима и 
задацима националног друштва односно саставног дела. 
 
                                    XIII Генерални секретар, односно секретар 

 
Члан 73. 

Генералног секретара Црвеног крста Србије, односно секретара саставног дела (у 
даљем тексту: генерални секретар, односно секретар) именује управни одбор, на предлог 
Комисије за организацију и развој. 
 Генерални секретар, односно секретар се именује на период од четири године и може 
бити поново именован. 
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Мишљење о кандидату за генералног секретара националног друштва, покрајинских 
организација, Црвеног крста Београд и организација на територији градова дају управни 
одбори  нижих саставних делова, а мишљење о кандидату за избор секретара организација 
на територији општина основне организације, подружнице,повереништва и активи у њиховом 
саставу. 
 Управни одбор Црвеног крста Србије даје сагласност за именовање секретара 
покрајинских организација и Црвеног крста Београда и  организација на територији градова и 
општина које нису у саставу покрајинских и градских организација. 
 Управни одбор покрајинске организације, Црвеног крста Београд и организације на 
територији града даје сагласност за именовање секретара организација на територији 
општина у свом саставу. 
 Управни одбор који даје сагласност за именовање обавезан је да се о давању 
сагласности изјасни у року од  45 дана од дана достављања захтева за сагласност. 
 

Члан 74. 
Кандидат за генералног секретара, односно секретара не сме да има сметње за 

кандидате за функције у националном друштву, односно саставним деловима, предвиђене у 
чл. 57. и 58. овог статута. 
 О испуњавању услова из става 1. овог члана, кандидат за генералног секретара, 
односно секретара потписује посебну изјаву. 
 

Члан 75. 
Кандидат за генералног секретара, поред услова наведених у члану 60. овог статута, 

мора да испуњава и следеће услове: 
- да има високу стручну спрему; 
- да је запослен или најмање две године волонтер у Црвеном крсту; 
- да има радно искуство од пет година на руководећим пословима блиским 

делатности Црвеног крста; 
- да познаје економске, правне и финансијске основе пословања Црвеног крста; 
- да није кривично кажњаван; 
- да говори један од званичних језика Међународног покрета; 
- да испуњава и остале услове према закону којим су уређени односи у раду.  

 
Члан 76. 

Кандидат за секретара поред услова из члана 60. овог статута, мора да испуњава и 
следеће услове:  
 - да има најмање средњу стручну спрему; 

- познаје економске, правне и финансијске основе пословања Црвеног крста; 
- да није кривично кажњаван; 
- да има радно искуство од три године у пословима блиским делатности Црвеног крста; 
- да испуњава и остале услове према закону којим су уређени односи у раду. 
Саставнии делови, својим статутима,ближе прописују услове за именовање секретара. 
 

Члан 77. 
За генералног секретара, односно секретара  не може се именовати пензионер који је 

пре пензионисања обављао функцију генералног секретара, односно секретара, осим 
изузетно, ако се стекну услови за волонтерско обављање те функције. 
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Члан 78. 
Генерални секретар, односно секретар, дужност обавља професионално и права из 

радног односа остварује у секретаријату саставног дела у коме је именован. 
 Изузетно, секретар саставног дела може да обавља дужности и волонтерски, ако у том 
саставном делу не постоје услови за професионално обављање дужности. 
 

Члан 79. 
Генерални секретар, односно секретар заступа национално друштво, односно саставни 

део у коме је именован. 
 Генерални секретар, односно секретар у извршавању својих послова остварује 
непосредну сарадњу и координацију послова и задатака са председником, у складу са 
циљевима и задацима националног друштва, односно саставног дела.  
 Генерални секретар, односно секретар руководи радом секретаријата и одговоран је за 
деловање националног друштва, односно саставног дела у складу са мисијом, Основним 
принципима, овим  статутом и за законито пословање националног друштва, односно 
саставног дела. 
 Генерални секретар, односно секретар учествује у раду органа управљања и комисија, 
али нема право да гласа о предложеним одлукама. 
 

Члан 80. 
У случају да се доношењем одлука повређује закон и у случају других пропуста у раду 

органа управљања којима се доводи у питање законитост, генерални секретар, односно 
секретар је дужан да орган који ту одлуку доноси упозори на њене могуће штетне последице. 
 Уколико се таква одлука донесе упркос упозорењу генералног секретара, односно 
секретара, он је дужан да о томе обавести надзорни одбор и управни одбор непосредно 
вишег саставног дела, који су дужни да предузму мере предвиђене у члану 53. овог статута. 
 До предузимања мера из члана 53. овог статута, генерални секретар, односно 
секретар може да задржи од извршења одлуке које би могле да изазову штетне последице по 
национално друштво, односно саставни део. 
 

Члан 81. 
Генерални секретар, односно секретар: 
- организује извршавање и извршава одлуке и закључке скупштине и управног 

одбора; 
- подноси извештаје о раду између седница органа управљања; 
- предлаже финансијски план и подноси извештај о његовој реализацији; 
- наредбодавац је за извршавање финансијског плана; 
- одговара за законито материјално и финансијско пословање; 
- стара се о финансијским и материјалним средствима за рад; 
- наредбодавац је за располагање средствима до висине утврђене посебном одлуком 

управног одбора; 
- предлаже за усвајање програме рада, нацрте одлука и других општих аката; 
- доноси акт о систематизацији послова, у складу са законом, стара се о његовој 

примени, потписује појединачни колективни уговор или доноси правилник о раду; 
- доноси појединачна акта из области радних односа; 
- доноси нормативна акта којима се уређујују питања функционисања организације, у 

складу са законом; 
- заступа национално друштво, односно саставни део у пословима са трећим 

лицима; 
- сарађује са надлежним органима у извршавању јавних и других овлашћења; 
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- организује секретаријат и руководи његовим радом; 
- одлучује о запошљавању радника у Секретаријату, у складу са законом; 
- одлучује о престанку службе радника у Секретаријату, у складу са законом; 
- обавља и друге послове и задатке који произлазе из програма рада националног 

друштва, односно саставног дела. 
 

Поред послова из става 1. овог члана, генерални секретар Црвеног крста Србије 
обавља и следеће послове: 
- предлаже Управном одбору Црвеног крста Србије планове, програме и активности 

међународне сарадње националног друштва; 
- предлаже Управном одборуЦрвеног крста Србије доношење прописа о 

међународној сарадњи; 
- предлаже Управном одборуЦрвеног крста Србије  уговоре и споразуме о 

међународној сарадњи; 
- остварује међународну сарадњу у складу са одлукама и смерницама Управног 

одбора Црвеног крста Србије; 
- заступа национално друштво у пословима међународне сарадње. 

 
Члан 82. 

Генерални секретар, односно секретар одговара за свој рад управном одбору који га је 
именовао. 
 Генерални секретар, односно секретар може бити разрешен од дужности и пре истека 
мандата, ако управни одбор утврди да функцију не врши у складу са законом, мисијом, 
Основним принципима или овим статутом, ако буде постављен или изабран на функцију 
неспојиву са мандатом Црвеног крсту наведену у чл. 57-59. овог статута или ако нарушава 
углед и наноси штету Црвеном крсту. 
 Под нарушавањем угледа и наношењем штете Црвеном крсту сматра се: 

- деловање којим се омаловажава мисија или Основни принципи; 
- уживање опојних дрога и алкохолизам; 
- насилничко понашање; 
- учествовање у акцијама или активностима или промоција идеја и ставова који су у 

супротности са мисијом и Основним принципима; 
- казна за кривично дело правноснажном судском пресудом или покретање истраге 

за кривична дела за која је прописана безусловна казна затвора; 
- учешће у било којим пословима везаним за хазрадне игре и трговину наоружањем;  
- вршење послова у чијем се обављању примењују национални, верски, расни, 

етички и слични критеријуми;  
- обављање послова чуварске и надзорничке службе у казнено-поправним 

установама, послова који захтевају примену силе; 
- обављање послова који се могу сматрати нехуманим или неморалним и послова 

који су недопуштени по закону; 
- нерационално и незаконито трошење финансијских средстава Црвеног крста; 
- нетачно приказивање података о испуњавању услова за именовање за генералног 

секретара, односно секретара; 
- друга понашања која су у супротности са законом, са којима управни одбор није био 

упознат при именовању за генералног секретара, односно секретара. 
Генерални секретар, односно секретар може да буде разрешен од дужности пре истека 

мандата и ако неуспешно извршава своје послове и задатке или ако злоупотреби своја 
овлашћења.  
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Секретар може да буде разрешен од дужности и на захтев управног одбора који је дао 
сагласност за његово именовање или на захтев Управног одбора Црвеног крста Србије ако 
управни одбор који је дао сагласност за његово именовање не затражи разрешење, а постоје 
разлози за то предвиђени у ст. 2. и  4. овог члана. 

Генерални секретар, односно секретар може да буде разрешен пре истека мандата, 
због разлога наведених у ст. 2. и  4. овог члана и по захтеву једне трећине управних одбора 
нижих саставних делова. 

Члан 83. 
Генерални секретар, односном секретар може да буде разрешен дужности и на лични 

писмени захтев.   
 Управни одбор констатује подношење захтева за разрешење и доноси одлуку о 
разрешењу. 
 У случају разрешења од дужности генералног секретара, односно секретара, управни 
одбор доноси одлуку о његовом распоређивању на друго радно место, у складу са законом, 
уколико он то захтева, осим ако је разрешен од дужности из разлога наведених у члану 82. 
став 2. овог статута. 

XIV  Финансирање 
 

Члан 84. 
Средства за извршавање циљева и задатака националног друштва и саставних делова 

се обезбеђују: 
- од чланарине; 
- по основу Закона о Црвеном крсту Србије; 
- по основу закона којим су уређене игре на срећу у Републици Србији; 
- привредним делатностима и услугама; 
- донаторством, спонзорством и  прилозима; 
- од поклона, наслеђа и легата; 
- од угоровних обавеза из рада националног друштва и саставних делова за потребе 

међународних хуманитарних и других организација; 
- приходима од камата и дивиденди; 
- приходима од непокретне и покретне имовине и од ренти; 
- приходима од фондова и фондација; 
- другим приходимана. 
Национално друштво и његови саставни делови не могу да на било који начин 

прихватају средства која потичу из активности које су у супротности са Основним 
принципима. 
                                                                            Члан 85. 

Овлашћени потписници за располагање средствима националног друштва и саставних 
делова су председник, генерални секретар, односно секретар и лице које својом одлуком 
овласти управни одбор, у складу са законом и овим статутом. 
 Управни одбор може донети одлуку о обавези „везаних потписа“ више овлашћених 
лица.                                                                      
                                                                             Члан 86. 

Управни одбор Црвеног крста Србије доноси нормативни акт  о расподели средстава 
остварених по основу закона којим су поверена овлашћења националном друштву и по 
основу закона којим су уређене игре на срећу, на предлог Комисије за организацију и развој и 
Комисије за финансијска питања, инвестиције и јавне набавке. 
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                                                                     Члан 87.  
 Саставни делови, ради остваривања својих посебних интереса, функционисања и 
реализације активности могу међусобно удруживати средства.  
 
                                                                      Члан 88. 

Финансијским плановима националног друштва и саставних делова утврђују се 
приходи и расходи, који обавезно морају да садрже и средства за деловање у несрећи. 
 

XV  Имовина и фондови 
 

                                                                      Члан 89. 
Имовина и средства којима располажу национално друштво и саставни делови  

користи се искључиво за остваривање циљева и задатака националног друштва и саставних 
делова. 
 Само скупштина може донети одлуку о промени власништва над непокретном 
имовином националног друштва или саставног дела. 
 Одлуку о коришћењу непокретне имовине доноси управни одбор, по овлашћењу 
скупштине. 
 Одлуку о коришћењу покретне имовине доноси управни одбор. 
 За инвестициона улагања за која нису обезбеђена финснасијска средства, мора се 
прибавити сагласност непосредно вишег саставног дела. 
 

Члан 90. 
Саставни делови воде евиденцију о покретној и непокретној имовини, а национално 

друштво води Централни регистар непокретне и покретне имовине. 
 Национално друштво и саставни делови су дужни да обезбеде и чувају документа о 
имовини и средствима у складу са законом. 
 

Члан 91. 
У случају привременог престанка рада саставног дела, управљање имовином 

преузима непосредно виши саставни део. 
 

                                                                         Члан 92. 
У оквиру националног друштва  може се образовати фонд или преузети управљање 

над постојећим фондом, ако је делатност фонда у складу са циљевима и задацима 
националног друштва. 
 О имовини коју стекну легатом или наслеђем, национално друштво или саставни део 
ће се посебно старати поштујући вољу завештаоца. 
 У случају противзаконитог коришћења и располагања, имовином и материјалним 
средствима добијеним посредством вишег саставног дела, саставни део који је посредовао у 
добијању имовине може преузети коришћење и располагање том имовином док се не стекну 
услови за правилно коришћење и располагање, на начин утврђен уговором или споразумом о 
давању на коришћење или располагање имовине или материјалних средстава. 

 
Члан 93. 

Управни одбор Црвеног крста Србије доноси прописе о оснивању фондова у 
иностранству, начину управљања фондовима чије управљање преузима национално 
друштво или саставни део, ограничавању раполагања фондовима и располагању фондовима 
и легатима веће вредности. 
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XVI  Ревизија 
 

Члан 94.  
 Национално друштво је дужно да, у складу са законом, подвргне ревизији своје 
финансијско и материјално пословање. 
 Ревизију обавља независна и овлашћена установа за ревизију, са којом национално 
друштво закључује посебан уговор. 

 
XVII  Секретаријат 

 
Члан 95. 

За обављање стручних, административних, техничких и других послова за 
остваривање циљева и задатака Црвеног крста у националном друштву и саставним 
деловима који имају више од једног запосленог образује се секретаријат. 
 Радом секретаријата руководи генерални секретар, односно секретар, коме су 
запослени у секретаријату одговорни за ажурно, стручно и законито извршавање поверених 
послова. 
 Сви запослени у секретаријату су дужни да потпишу изјаву да ће поверене послове 
обављати у складу са мисијом, Основним принципима и Етичким кодексом. 
 Запослени у секретаријату одговарају за повреде дисциплине пред дисциплинском 
комисијом,по одредбама Правилника о дисциплини, који доноси управни одбор.Као повреде 
дисциплине сматрају се, нарочито, повреде наведене у члану 82. став 3. ал. 1 до 10. и 
повреде Етичког кодекса. 

   Члан 96. 
У складу са законом и овим статутом, генерални секретар, односно секретар доноси 

акта којима са уређују питања из радног односа и права и обавезе лица запослених у 
секретаријату. 
 Запослени у секретаријату могу да образују своју синдикалну организацију, у складу са 
законом. 

      Члан 97. 
Секретаријат Црвеног крста Србије, поред редовних послова, пружа стручну помоћ 

саставним деловима и координише централно финансиране програме националног друштва 
и саставних делова. 
 Ради обављања послова из става 1. овог члана, запослени у Секретаријату Црвеног 
крста Србије могу, изузетно и у одређеним временским периодима, у складу са потребама, 
своје послове обављати и у секретаријату саставног дела. 
 

      Члан 98. 
Организације на територији градова и општина својим статутима уређују образовање 

секретаријата, у зависности од броја запослених. 
 У саставним деловима у којима се нису стекли услови за образовање секретаријата, 
послове секретаријата може обављати секретаријат суседног или другог саставног дела, на 
основу одлуке управног одбора непосредно вишег саставног дела. 
 Обављање послова из става 2. овог члана уређује се посебним уговором. 
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XVIII  Признања националног друштва 
 

Члан 99. 
За постигнуте резултате и изузетан допринос развоју националног друштва, 

остваривању његових циљева и задатака, мисије и Основних принципа, појединцима, 
организацијама и установама се могу доделити следећа признања: 

- захвалница; 
- Сребрни знак Црвеног крста Србије; 
- Златни знак Црвеног крста Србије; 
- Медаља Црвеног крста Србије; 
- посебна признања. 
Саставни делови могу својим статутима утврдити и друга признања. 

     
                                                                  Члан 100. 

Скупштина Црвеног крста Србије доноси Правилник којима се утврђују услови и 
критеријуми за додељивање признања и којима се утврђују почасна звања и признања.  

Статутима саставних делова се утврђују почасна звања и признања у саставним 
деловима. 

XIX  Јавност у раду 
 
                                                                     Члан 101. 
 Рад Црвеног крста је јаван. 
 Национално друштво редовно обавештава јавност о свом развоју, циљевима и 
задацима, активностима и акцијама и другим питањима од значаја за функционисање 
националног друштва. 
 Јавност се може искључити само у случајевима који су предвиђени актима које усваја 
Међународни покрет и одлуком управног одбора. 
 

Члан 102. 
Чланови Црвеног крста, чланови органа управљања, носиоци функција у националном 

друштву и саставним деловима  дужни су да јавношћу свог рада доприносе поштовању 
Основних принципа, јачању угледа Црвеног крста и његовој афирмацији. 

 
XX  Поступак за усвајање и измене Статута 

 
                                                                         Члан 103. 

Иницијативу за усвајање новог статута, као и измена и допуна, може поднети Управни 
одбор Црвеног крста Србије или једна трећина управних одбора саставних делова. 
 Скупштина Црвеног крста Србије доноси одлуку о покретању поступка за усвајање 
новог статута. 
                                                                          Члан 104. 

Одлуком из става 2. члана 103. овог статута, Скупштина Црвеног крста Србије именује 
Статутарну комисију. 
 Статутарна комисија припрема преднацрт статута.  
 Управни одбор Црвеног крста Србије расправља о преднацрту и усваја нацрт статута 
који доставља саставним деловима на јавну расправу.  
 Јавна расправа о нацрту статута траје најмање 30 дана. 
 Нацрт статута се доставља и Заједничкој комисији за статуте националних друштава 
Међународног комитета и Међународне федерације (у даљем тексту: Заједничка комисија). 
                                                                 




