С Т А Т У Т
МЕЂУНАРОДНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ДРУШТАВА
ЦРВЕНОГ КРСТА И ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА
усвојен на заседању Генералне скупштине у Женеви, Швајцарска, 2007.
П Р Е А М Б У Л А
Ми, национална друштва Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као основне
јединице и витална снага Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног
полумесеца, која су основала 1919. Лигу друштава Црвеног крста „као потпуно
волонтерску, неполитичку, невладину, несекташку организацију, да предвиђа,
смањује и олакшава беду проузроковану болешћу и несрећом, на систематски
начин.”1
Ми смо посвећени заштити људског достојанства и унапређивању живота
угрожених људи, мобилизацијом снага хуманости.
Ми спроводимо наше хуманитарне активности у складу са Основним
принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца:
хуманости, непристрасности, неутралности, независности, добровољности,
јединства и универзалности.
Да би олакшали људске патње, ми делујемо као помоћни органи јавних
власти у хуманитарној области и кроз нашу глобалну мрежу националних
друштава и Покрет.
Са циљем обезбеђивања координације наших међународних активности,
развоја и примене заједничких стандарда и политика, организационог развоја,
изградње капацитета и ефикасног међународног управљања несрећом,
присуством и признањем као глобалног партнера у хуманитарној помоћи, ми смо
сагласни да се ујединимо и да установимо међународно тело, названо
„Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца”, чији је
општи циљ да инспирише, охрабрује, олакшава и промовише, у свако доба, све
облике хуманитарних активности.
Са овим циљевима на уму, ми овим установљавамо статутарне одредбе
овог међународног тела и одговарајућа права и дужности за која смо сагласни да
нас обавезују.
Ми, даље, подсећамо да девизе Inter arma caritas и Per humanitatem ad
pacem заједно изражавају идеале Покрета.
ОДЕЉАК I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Организација чланова
Карактер
организације
Статус у
1

1. Међународна федерација друштава Црвеног крста и
Црвеног полумесеца (у даљем тексту: Међународна федерација) је
организација чланова, која се састоји од националних
друштава.
2.Међународна федерација је саставни део Међународног

Билтен „Лиге друштава Црвеног крста“, Женева, Швајцарска, 15. мај 1919.

Покрету

покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца (у даљем тексту:
Међународни покрет).
Члан 2.
Правно лице

Правно лице

1. Међународна федерација је основана као удружење, по
свом статуту, са пуним правним субјективитетом, а посебно
капацитетом да склапа уговоре, стиче покретну и непокретну
имовину и располаже њоме и да покреће правне поступке.
Члан 3.
Седиште

Седиште

Ако Генерална скупштина Међународне федерације (у
даљем тексту: Генерална скупштина) другачије не одлучи,
седиште Међународне федерације је у Женеви, Швајцарска.
Члан 4.
Општи циљ

Општи циљ

Општи циљ Међународне федерације је да инспирише,
охрабрује, потпомаже и промовише, у свако доба, све облике
хуманитарних активности националних друштава са намером
да се спрече и олакшају патње људи и тако допринесе
одржавању и унапређењу људског достојанства и мира у
свету.
Члан 5.
Функције

Функције

1. Да би се постигао општи циљ дефинисан у члану 4. овог
статута и у контексту Основних принципа Међународног
покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца (у даљем
тексту: Основни принципи), Статуту Покрета и резолуцијама
Међународне конференције Црвеног крста и Црвеног
полумесеца (у даљем тексту: Међународна конференција),
функције Међународне федерације су, између осталог,
следеће:
A. Службе:
а) да делује као стални орган повезивања, сарадње и
обуке између националних друштава и да им пружа сваку
помоћ коју она могу да захтевају;
б) да у свакој земљи охрабрује и унапређује
установљавање и развој једног независног и у потпуности
признатог националног друштва;
ц) да помаже националним друштвима у смањењу ризика
од несрећа, у организовању њихових акција помоћи и у самим
операцијама помоћи;

д) да охрабрује и координише учешће националних
друштава у активностима за очување друштвеног здравља и
за унапређење социјалног благостања, у сарадњи са њиховим
одговарајућим националним властима;
е) да охрабрује и координише сарадњу националних
друштава у размени идеја за образовање деце и младих у
погледу хуманитарних идеала и за развој пријатељских
односа између деце и младих свих земаља и да размењује
добре праксе за учешће младих у волонтерским службама и
процесу доношења одлука; и
ф) да помаже националним друштвима у регрутовању
волонтера и чланова међу становништвом у целини и да
промовише свест и размевање о Основним принципима и
идеалима Покрета.
Б. Хуманитарне активности:
а) да пружа помоћ, свим расположивим средствима, свим
лицима угроженим несрећом;
б) да организује, координише и усмерава међународну
помоћ, у складу са „Принципима и правилима за помоћ
Црвеног крста и Црвеног полумесеца у несрећи”, које је
усвојила Међународна конференција.
ц) да пружа помоћ жртвама оружаног сукоба, помаже у
промоцији и развоју међународног хуманитарног права и врши
дифузију тог права и Основних принципа, у складу са
споразумима закљученим са другим саставним деловима
Покрета; и
д) да буде службени представник националних друштава
на међународном плану, између осталог, у разматрању свих
питања у вези са одлукама и препорукама које усваја
Генерална скупштина Међународне федерације и да буде
чувар њиховог интегритета и заштитник њихових интереса;
2. Међународна федерација, уз то, извршава све друге
функције које јој на прописан начин одреди Генерална
скупштина.
3. Међународна федерација извршава задатке које јој
повери Међународна конференција.
4. У свакој држави, Међународна федерација делује преко
или у споразуму са националним друштвом и у сагласности са
законима државе.
ОДЕЉАК II
НАЦИОНАЛНА ДРУШТВА
Члан 6.
Чланови Међународне федерације
Чланство у Међународној федерацији укључује сва
национална друштва која су ваљано примљена за чланове,
према члану 7 (у даљем тексту: национална друштва), од

којих зависи снага Међународне
способност да постиже општи циљ.

федерације

и

њена

Члан 7.
Пријем
Подобност
Пријем
Услови за пријем

Одлука о пријему

1. Да би било подобно за пријем за члана Међународне
федерације, национално друштво треба да призна МКЦК.
2. Национално друштво постаје члан кад је примљено у
Међународну федерацију, у складу са овим статутом и
Пословником.
3. Свако национално друштво које жели да постане члан
Међународне федерације подноси пријаву председнику
Међународне федерације (у даљем тексту: председник) и
обавезује се да поштује одредбе овог статута.
4. Одлуку о пријему националног друштва доноси
Генерална скупштина. Свако национално друштво које
поднесе пријаву, Управни одбор може да привремено прими,
док Генерална скупштина не донесе одлуку. Национално
друштво које је привремено примљено може да учествује у
раду Међународне федерације, али нема право да гласа и не
може да буде бирано на било који службени положај у
Међународној федерацији
Члан 8.
Права и дужности националних друштава
1. Да би се осигурало да Међународна федерација буде
потпуно способна да извршава функције које су јој поверене и
да би се гарантовала једнакост чланова у правима,
национална друштва имају следећа права и дужности:

Права

А. Национална друштва имају права:
а) да буду представљена и да учествују у раду Генералне
скупштине, са правом гласа;
б) национална друштва могу да дају кандидате за изборе
и именовања у све остале службене органе и тела
Међународне федерације;
ц) национална друштва могу да захтевају и да примају од
Међународне федерације све службе и информације које
Међународна федерација има надлежност и способност да
обезбеђује, у складу са општим циљем, функцијама,
средствима и правним обавезама;
д) национална друштва могу, по својој иницијативи, у своје
име или у име групе националних друштава, да подносе
предлоге Генералној скупштини и другим органима и телима
Међународне федерације; и
е) национална друштва могу од сестринских националних
друштава да траже подршку, у складу са применљивим
правилима координације и сарадње.

Дужности

Б. Дужности:
а) национална друштва су сагласна да делују, у свако
доба, у складу са Основним принципима Међународног
покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца;
б) национална друштва су сагласна да приљежно делују у
спровођењу својих хуманитарних циљева, установљених
Статутом Међународног покрета, укључујући смањивање
утицаја несреће и болести, јачање локалних капацитета да се
суоче са угроженошћу, промоције поштовања за различитост
и људско достојанство и олакшавање патњи које произлазе из
оружаног сукоба и унутрашњег немира;
ц) национална друштва су сагласна да се обавежу
политикама, одлукама и правилима која усвајају Савет
делегата и Међународна конференција;
д) национална друштва, према принципу јединства, су
сагласна да поштују територијални интегритет и независност
других;
е) национална друштва су сагласна да обезбеде
неопходну подршку Међународној федерацији у спровођењу
њеног општег циља и функција и, према члану 5.4, посебно у
охрабривању својих влада да признају правни статус
Међународне федерације и да дају организацији неопходне
привилегије и имунитете;
ф) национална друштва су сагласна да поштују правила
утврђена овим статутом, као и да примењују одлуке које
усвајају Генерална скупштина и Управни одбор;
г) национална друштва признају потребу обезбеђивања
њиховог колективног интегритета и сагласна су да у
потпуности сарађују са Комисијом за усклађивање и
посредовање, као и да предузимају неопходне мере да
осигурају придржавање стандарда интегритета који се од њих
захтевају;
х) национална друштва су сагласна да подмире, до
датума који је утврдила
Финансијска комисија, годишњи
допринос Међународној федерацији, у износу који је утврдила
Генерална скупштина;
и) национална друштва су сагласна да доприносе
широким
системима
извештавања
и
управљачким
перформансама и да обезбеђују Међународној федерацији
контролисане годишње извештаје и финансијске изјаве;
ј) национална друштва су сагласна да обавештавају
Међународну федерацију, преко генералног секретара, о
свакој предложеној промени свог статута и о саставу својих
главних руководећих органа.
2. Национална друштва уживају сва права која су им дата
и спроводе све дужности предвиђене овим статутом.
Члан 9.
Престанак чланства

Распуштање
Повлачење
Искључење

1. Националном друштву престаје својство члана
Међународне федерације кад се оно распусти и под условима
предвиђеним у ст. 2. и 3.
2. Свако национално друштво се може повући из
Међународне федерације, ако председнику писмену
нотификацију о повлачењу достави шест месеци раније.
3. Национално друштво се може искључити из
Међународне федерације, одлуком Генералне скупштине, у
складу са чланом 13. овог статута.
Члан 10.
Интегритет

Стандарди
интегритета
Повреда
интегритета

1. Од националног друштва и органа Међународне
федерације се очекује да се ускладе са применљивим политикама о
интегритету, које је усвојила Генерална скупштина и
дужностима националних друштава утврђеним овим статутом.
2. Пропуштање спровођења политика или дужности
наведених у ставу 1. ће се разматрати као повреда интегритета и о
томе се обавештава Комисија за усклађивање и
посредовање, како је предвиђено у члану 31.
Члан 11.
Финансијско пропуштање
Свако пропуштање плаћања предвиђених статутарних
доприноса подлеже правилима и прописима предвиђеним у
овом статуту.
Члан 12.
Суспензија

Суспензија

Основ суспензије

1. Управни одбор, после испитивања препоруке Панела
који образује Комисија за усклађивање и посредовање и у
складу са Пословником, може да одлучи да суспендује
чланство националног друштва у Међународној федерацији.
2. Национално друштво може бити суспендовано:
а) ако друштво престане да испуњава све услове за
пријем, предвиђене у Статуту, посебно ако због промена
Статута он више није у сагласности са Основним принципима;
б) ако национално друштво, по сопственој иницијативи
или под притиском власти своје државе, повређује било који
од Основних принципа;
ц) ако национално друштво користи своје везе са
Међународном федерацијом за циљеве који нису у
сагласности са неким од Основних принципа;

Последице
суспензије

Опозив суспензије

д) ако национално друштво делује супротно општем циљу
Међународне федерације и систематски одбија да се усклади
са дужностима по Статуту; или
е) ако се, према одлуци Управног одбора, сматра да је
национално друштво извршило повреду интегритета.
3. Национално друштво чије је чланство суспендовано
непосредно губи права члана.
4. Појединац кога је на положај именовало суспендовано
национално друштво, осим таквог појединца који је изабран
или именован у личном својству, губи право да врши било коју
службену дужност или да буде биран у било које тело.
5. Празнину која се створи суспензијом националног
друштва попуњавају надлежни органи или тела, поступком за
именовање или избор за ту службу, на наредној седници.
6. Управни одбор може да опозове суспензију националног
друштва кад више не постоје разлози за суспензију.
Члан 13.
Искључење

Искључење

Последице
искључења

Поновни пријем

1. Кад Управни одбор одлучи да је настављање чланства
националног друштва велики ризик за Међународну
федерацију или њено чланство, Управни одбор може да
препоручи Генералној скупштини, као последње средство,
искључење друштва.
2. Искључено национално друштво остаје одговорно за
све
обавезе Међународној федерацији или њеном чланству, које
су настале пре искључења.
3. Искључено национално друштво непосредно губи сва
права члана.
4. Појединац који се налази на било ком положају, кога је
именовало искључено национално друштво, осим таквог
појединца изабраног или именованог на тај положај у личном
својству, губи право да врши било коју службену функцију или
да буде биран у било које тело.
5. Национално друштво које је искључено може поново да
поднесе захтев за пријем, према поступку прописаном у члану
7, кад престану да постоје разлози за искључење.

ОДЕЉАК III
ОРГАНИ МЕЂУНАРОДНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Члан 14.
Статутарни органи

Органи Међународне федерације су они органи који имају
управљачке функције, а то су:
 Генерална скупштина;
 Управни одбор;
 председник.
и органи са извршним функцијама, а то је генерални
секретар.
Генерална скупштина
Члан 15.
Дефиниција
Генерална скупштина је највиши управљачки орган
Међународне федерације.
Члан 16.
Састав
Генералну скупштину сачињавају делегати националних
друштава.
Члан 17.
Функције
1. Скупштина, између осталог, врши следеће функције:
а)утврђује опште политике којима се руководе
Међународна федерација и национална друштва;
Пријем ⁄ санкције
б) доноси одлуке о пријему националних друштава у
чланство и о искључењу, како је предвиђено у чл. 7. и 13;
Избор председника
ц) бира председника Међународне федерације;
Избор
д) бира четири национална друштва, по једног из сваког
потпредседника
региона, која су овлашћена да именују потпредседнике;
Избор
е) бира национална друштва чланове Управног одбора;
националних у
друштава у
Управни
одбор
Именовање
ф) именује чланове статутарних тела;
статутарних
тела
Представници у
г) именује представнике Међународне федерације у
телима
телима Покрета
Међународног покрета;
Друга тела
х) оснива друга тела, укључујући, између осталог,
саветодавна тела и она са правним субјективитетом, нужна за
активности Међународне федерације и именује њихове
чланове;
Политика

Спољна ревизија
Буџет

и) именује, на предлог Управног одбора, спољну фирму за
ревизију,
међу
међународно
признатим
независним
ревизорима;
ј) усваја, на предлог Управног одбора, двогодишње
планове, буџете и финансијске извештаје Међународне
федерације;
к) прима извештаје спољне ревизије;

Извештаји
ревизије
Статутарни
л) усваја, на предлог Управног одбора и Финансијске
допринос
комисије, годишњу скалу доприноса националних друштава;
Статут,
м) усваја Статут и Пословник и друге прописе;
Пословник и
други неопходни
прописи за примену
Статута
Извештаји
н) разматра извештаје Управног одбора и генералног
секретара и свих других тела које оснива Генерална
скупштина и ослобађа Управни одбор активности које су му
поверене;
Предлози
о) одлучује о предлозима националних друштава,
Управног
националних
одбора и свих тела Међународне федерације;
друштава и тела
Ратификација
п) ратификује опште споразуме закључене са МКЦК и
другом међународном организацијом или институцијом, који
стварају обавезе за национална друштва;
Премештање
q) одлучује о премештању седишта Међународне
федерациседишта.
ије.
Делегација
2. Генерална скупштина не може да делегира другом
органу
овлашћења
Међународне федерације овлашћења наведена у ставу 1.
овог члана, са изузетком следећих, која се делегирају
Управном одбору, између заседања Генералне скупштине и
док Генерална скупштина не одлучи другачије:
а) оснивање тела, укључујући између осталог, она са
правним статусом, која су нужна за активности Међународне
федерације и именовање њихових чланова;
б) одлучивање о извештајима тела која је основала
Генерална скупштина;
ц) одлучивање о предлозима националних друштава или
других тела Међународне федерације;
д) именовању представнике Међународне федерације у
тела Покрета; и
е) усвајање хитних прописа.
Финансијско
3. Пре него што Генерална скупштина донесе одлуку која
пословање
подразумева
трошкове,
генерални
секретар,
после
консултација са Финансијском комисијом, подноси јој извештај
о административним и финансијским последицама предлога.
Ако се трошкови не могу покрити из буџета, не може се
преузети никаква обавеза у овом погледу, пре него што

Генерална скупштина предузме одређене мере
обезбеде допунски фондови који су потребни.

да

се

Члан 18.
Заседања Генералне скупштине
Редовна заседања

Промена места
заседања
Ванредна
заседања

1. Генерална скупштина се састаје на редовна заседања
једном у сваке две године. Ова заседања се нормално
одржавају у седишту Међународне федерације.
2. Заседање Генералне скупштине се одржава у истом
месту и пре заседања Међународне конференције, кад је она
сазвана.
3. У изузетним условима, председник, уз консултације са
генералним секретаром и већином чланова Управног одбора
може да промени место и, ако је неопходно, датум заседања
Генералне скупштине.
4. Ванредно заседање Генералне скупштине се одржава у
истом
месту,
пре
сваког
заседања
Међународне
конференције, кад је она сазвана.
5. Ванредна заседања Генералне скупштине се такође
одржавају на иницијативу председника, у споразуму са
већином чланова Управног одбора или на иницијативу
најмање тридесет пет процената националних друштава.
Члан 19.
Кворум
1. Са изузетком кворума који се захтева за измене и
допуне Статута, премештање седишта Међународне
федерације и распуштање Међународне федерације, одлуке
које се доносе на редовним и ванредним заседањима
Генералне скупштине су пуноважне ако постоји кворум од
педесет процената националних друштава.
2.Кворум који се захтева за измене и допуне Статута, за
премештање седишта или за распуштање Међународне
федерације је шездесет пет процената националних
друштава.
3.Ако је мање од педесет процената националних
друштава присутно на редовном или ванредном заседању,
Генерална скупштина ће бити поново сазвана по истеку рока
од двадесет четири сата. На тим заседањима, одлука ће бити
пуноважно донета ако постоји кворум од двадесет пет
процената националних друштава.
4.Ако привремени или усвојени дневни ред укључује
пријем националних друштава или искључење националних
друштава, усвајање двогодишњег буџета, премештање
седишта Међународне федерације, избор на положаје

наведене у члану 17, распуштање Међународне федерације
или измене и допуне Статута, сазваће се друго заседање не
пре четрдесет пет и не касније од деведесет дана после
претходне. На таквом заседању одлуке се пуноважно доносе
са кворумом од двадесет пет процената националних
друштава.
Члан 20.
Гласање
1. Свако национално друштво представљено на Генералној скупштини има један глас.
2. Ако Статутом није дугачије одређено, одлуке Генералне
скупштине се доносе простом већином националних друштава
која су присутна и која гласају.
Апсолутна већина
3. Апсолутна већина националних друштава која су
присутна и гласају се захтева за избор председника.
Квалификована
4. Квалификована већина од шездесет процената
националвећина 60 %
них друштава која су присутна и која гласају се захтева за пријем
националних друштава (члан 7) и за искључивање
националних друштава (члан 13), за преиспитивање одлуке
донете на истој седници, за квалификовање питања као
важног и за одлучивање о сваком питању које је Генерална
скупштина класификовала као важно.
Квалификована
5. Квалификована већина од седамдесет пет процената
нацивећина од 75%
оналних друштава која су присутна и која гласају се захтева
за измене и допуне Статута (члан 46), за премештање
седишта Међународне федерације (члан 17.1.q) и за
распуштање Међународне федерације (члан 44).
Национална
6. У контексту овог статута, појам „национална друштва
која
друштва која
су присутна и која гласају” значи национална друштва која су
прису присутна и
сутна и гласају за или против. За национална друштва која се
узгласају
државају од гласања сматра се да нису ни гласала.
Управни одбор
Члан 21.
Дефиниција
Управни одбор је орган који управља Међународном
федерацијом између заседања Генералне скупштине.
Члан 22.
Састав

Управни одбор сачињавају:
a) председник;
б) четири потпредседника;
ц) ex officio потпредседник;
д) двадесет националних друштава;
е) председавајући Финансијске комисије;
ф) председавајући Комисије за младе.
Члан 23.
Функције
1. Управни одбор извршава следеће функције:
а) одлучује о свим питањима која му одреди или делегира
Генерална скупштина;
б) именује и отпушта генералног секретара;
ц) дефинише, у оквирима политика које је утврдила
Генерална скупштина, политике за различита подручја
активности Међународне федерације и националних
друштава;
д) тумачи одлуке Генералне скупштине, саветује
председника и даје упутства и подршку генералном секретару
у примени одлука Генералне скупштине;
е) контролише, у име Генералне скупштине, примену
мандата које је Међународној федерацији поверила
Међународна конференција;
ф) утврђује предлог дневног реда Генералне скупштине;
г) подноси Генералној скупштини савете и предлоге, на
њен захтев или на своју иницијативу;
х) предлаже Генералној скупштини чланове Изборне
комисије;
и) проучава свако питање које се односи на примену
функција Међународне федерације и у том погледу даје
савете и подноси предлоге Генералној скупштини;
ј) препоручује Генералној скупштини као спољног
ревизора фирму која је међународно призната као независни
ревизор;
к) испитује извештаје о активностима, као и буџетске
извештаје и извештаје о питањима ризика које подносе
генерални секретар и Финансијска комисија и предлаже
Генералној скупштини усвајање двогодишњег буџета, планова
и финансијских извештаја Међународне федерације,
укључујући скале доприноса националних друштава и
формулу за одређивање њиховог финансијског учешћа;
л) ратификује опште споразуме са Међународним
комитетом црвеног крста и било којим другим међународним
организацијама или институцијама, који не захтевају
ратификацију Генералне скупштине, одређену у члану 17.1. п.
м) привремено прима национална друштва;
н) примењује све или комбинацију следећих санкција
према националним друштвима, у случају повреде
интегритета

Финансијске
последице

Ванредна
овлашћења

 препоручује посебну акцију према једном или више
националних друштава;
 указује јавности или апелује на савест света;
 прекида сваку подршку националном друштву;
 суспендује национално друштво;
 примењује било коју другу меру која изгледа
одговарајућа;
 као последње средство, препоручује Генералној
скупштини да искључи национално друштво.
о) објављује пропуштање националног друштва које није
платило свој допринос у складу са чланом 35;
п) прима избор кандидата за именовање на положаје
заменика и подсекретара или директора или на еквивалентне
положаје;
q) прима нацрт структуре Секретаријата Међународне
федерације, који предлаже генерални секретар.
2. Управни одбор извештава Генералну скупштину о
извршавању својих функција.
3. Управни одбор не може да донесе одлуке које укључују
трошкове који нису предвиђени у буџету, пре него што му
генерални секретар и Финансијска комисија поднесу извештај који
оправдава административне и финансијске последице сваког
таквог предлога. Ако предложени трошкови не могу да се
покрију из буџета, ни једна обавеза у овом погледу се не може
преузети док Генерална скупштина не предузме мере да
потребни фондови буду на располагању.
4. Ако постоји ванредно стање по мишљењу Управног
одбора,
а није могуће или није практично да сазове заседање
Генералне скупштине, Управни одбор је овлашћен, по члану
43, да донесе мере које изгледају неопходне да се реши
ванредно стање. О тако усвојеним мерама Управни одбор
извештава Генералну скупштину која их потврђује на
следећем заседању.
2. Ако Управни одбор одлучи да постоји ванредно стање које
утиче на Међународну федерацију, генерални секретар, чим
практично буде могуће, обавештава сва национална друштва
да је одлучио о постојању ванредног стања, о природи
ванредног стања и о свим одлукама и акцијама које је
предузео Управни одбор да би поступао у складу са
ванредним стањем.
Члан 24.
Поступак
1. Управни одбор се састаје на редовна заседања два
пута годишње, када га сазове председник. Такође, председник
може да сазове Управни одбор по сопственој иницијативи или

по захтеву већине чланова, као и по захтеву генералног
секретара.
2. Одлуке Управног одбора су пуноважне када постоји
кворум од најмање шездесет процената чланова и доносе се
простом већином чланова који су присутни и који гласају. У
случају једнаког броја гласова, председник има одлучујући
глас. Одлука да се суспендује
или да се препоручи
искључење националног друштва се доноси квалификованом
већином од шездесет процената чланова.
3. Председник може да позове било које лице да
присуствује седници Управног одбора као посматрач.
Председник
Члан 25.
Председник Међународне федерације
1.Председник
је
највиша
личност
Међународне
федерације. Он је одговоран Генералној скупштини за
обезбеђивање да Међународна федерација прати свој општи
циљ и врши своје функције, како су одређени Статутом.
Председник делује по овлашћењима Генералне скупштине и
Управног одбора, да води послове Међународне федерације,
укључујући генералног секретара, у складу са одлукама
Генералне скупштине и Управног одбора.
Функције
2. Председник:
а) сазива и председава заседањима Генералне скупштине
и Управног одбора;
б) подноси Генералној скупштини преглед стања
Међународне федерације;
ц) подноси Управном одбору и Генералној скупштини
извештај о фирми која је међународно призната као
независни ревизор;
д) представља Међународну федерацију у односима са
другим саставним деловима Покрета и са међународним
организацијама и институцијама;
е) координише рад управљачких органа и тела
Међународне федерације;
ф) има овлашћење да позива потпредседнике и
председавајућег Финансијске комисије, да им помаже
индивидуално или колективно;
г) извршава било коју другу функцију коју му повере
Генерална скупштина или Управни одбор.
Делегација
3. Председник може да делегира део својих функција
једном
функција
од потпредседника или генералном секретару Међународне
федерације.
Замењивање
4. Председник може да одреди једног од потпредседника
председника
да га замењује током једног заседања или дела заседања.
Упражњено место
5. У случају да у току мандата место председника остане

председника

упражњено или председник није способан да извршава
функције, Управни одбор именује, на свом следећем
редовном заседању, потпредседника који врши ову функцију
до наредног заседања Генералне скупштине.
На том
заседању, Генерална скупштина бира председника, који
попуњава упражњено место за преостали део текућег
мандата. Док Управни одбор не именује потпредседника као
вршиоца
дужности,
ову
дужност
врши
ex
officio
потпредседник.
Потпредседници
Члан 26.
Потпредседници Међународне федерације

Улога
потпредседника

Еx оффицио
потпредседник
Функције

1. Потпредседници Међународне федерације подржавају
председника и председник их може позивати индивидуално
или колективно да му⁄јој помажу у извршавању функција. Они
учествују у заседањима Генералне скупштине у личном
својству.
2. Председник националног друштва земље у којој
Међународна федерација има седиште или представник кога именује
управни одбор тог друштва је ex officio потпредседник.
3. Изабрани потпредседници:
а) обезбеђују комуникације о питањима управљања,
између
Генералне
скупштине,
Управног
одбора
и
националних друштава у својим регионима;
б) промовишу одлуке Генералне скупштине и Управног
одбора, посебно у својим регионима.
4. У погледу регионалних конференција у њиховим
регионима,
изабрани
потпредседници
служе
као
председавајући релевантних припремних тела.
Генерални секретар
Члан 27.
Генерални секретар Међународне федерације

Именовање

Функције

1. Генералног секретара Међународне федерације
именује Управни одбор, под условима које претходно
пропише Генерална скупштина, на период од четири године,
који се може поновити. Уговор између Међународне
федерације и генералног секретара припрема Управни одбор,
у складу са релевантним одредбама Пословника и свим
применљивим правилима која усваја Генерална скупштина и
радним правом по коме се управља Међународна
федерација.
2. Генерални секретар, као највиши извршни службеник
Међународне федерације, извршава следеће функције:

а) примењује одлуке Генералне скупштине и Управног
одбора;
б) одговоран је за управљање усвојеним буџетом, у
складу са чланом 36.5;
ц) руководи Секретаријатом и одговоран је за извршавање
послова који су му поверени;
д) организује различите службе Секретаријата, сагласно
одлукама Генералне скупштине и Управног одбора, поставља
особље Секретаријата, имајући у виду принцип полне
једнакости и равноправне географске заступљености, и кад је
неопходно прекида ангажовање особља;
е) доноси акте о именовању на положаје заменика
генералног
секретара
и
подсекретара
(или
њима
еквивалентне положаје), као што су директори, пошто
Управни одбор прихвати кандидате које је изабрао;
ф) у одсуству председника, или кад је на други начин
одлучено да је прикладно, представља Међународну
федерацију у њеним односима са другим саставним
деловима Покрета и међународним организацијама и
институцијама;
г) овлашћени је представник Међународне федерације у
односима са трећим лицима и судовима, за све трансакције,
укључујући и трансакције извршене у бележничкој форми, које
се односе на стицање, управљање и трошење средстава
Међународне федерације;
х) обезбеђује извршавање функција предвиђених у члану
5, укључујући и акције помоћи или друге акције о којима је
одлучила Генерална скупштина или Управни одбор. У
изузетним и хитним околностима, генерални секретар
предузима одговарајуће мере, после консултација са
заинтересованим националним друштвима, у могућем обиму;
и) извршава друге функције одређене Статутом и које му
повери Генерална скупштина или Управни одбор;
ј) извештава Генералну скупштину и Управни одбор о
извршавању својих активности;
к) о извршавању својих функција генерални секретар
редовно информише председника и, кад је прикладно,
потпредседнике;
л) успоставља односе са оним националним друштвима
или организацијама које су признате као помоћни органи
јавних власти у хуманитарној области и које су прихватиле и
поштују, у својим акцијама, Основне принципе, чак и ако оне
не могу бити саставни делови Покрета или чланови
Међународне федерације.
3.Генерални секретар је по службеној дужности секретар
Генералне скупштине и Управног одбора и, ако Статут не
предвиђа другачије, свих тела која формирају Генерална
скупштина и Управни одбор.
4.Генерални
секретар
учествује
на
заседањима
Генералне скупштине и Управног одбора.

5. Генералном секретару у извршавању задатака помаже
Секретаријат.
6. Генерални секретар утврђује структуру Секретаријата,
чији општи нацрт подлеже прихватању Управног одбора.
ОДЕЉАК IV
СТАТУТАРНА ТЕЛА МЕЂУНАРОДНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Члан 28.
Статутарна тела
Статутарна тела Међународне федерације су она тела
која имају саветодавне или такве сличне функције, како је
предвиђено овим статутом.
То су:
 Финансијска комисија;
 Комисија за младе;
 Комисија за усклађивање и посредовање;
 Изборна комисија.
Финансијска комисија
Члан 29.
Састав

Функције

1. Финансијска комисија се састоји од:
- председавајућег;
- девет чланова,
које Генерална скупштина именује у личном својству, на
предлог кандидата које представи Изборна комисија.
2. Функције Финансијске комисије су:
a) даје савете о свим финансијским питањима и
питањима ризика од значаја за Међународну федерацију;
б) даје мишљење о финансијском извештају и буџету, које
подноси генерални секретар;
ц) од председника прима извештаје о спољним
ревизорима и о њима даје мишљење Управном одбору и
председнику;
д) даје мишљења о управљању и инвестирању
расположивих фондова и даје препоруке Генералној
скупштини и Управном одбору о свакој финансијској мери, која
изгледа одговарајућа;
е) периодично преиспитује формулу за одређивање
доприноса националних друштава и сваке године утврђену
квоту сваког националног друштва подноси на прихватање,
преко Управног одбора, Генералној скупштини;
ф) одређује квоте националним друштвима која су
захтевала пријем пре него што Генерална скупштина
разматра захтев;
г) саслушава апеле националних друштава, сагласно
члану 35. ст. 3. и 4. и упознаје се са заостатком у плаћању
доприноса националних друштава и изражава своје
мишљење Управном одбору и Генералној скупштини које би

друштво требало да буде означено као друштво које не
извршава новчане обавезе, у смислу члана 35. став 5;
х) помаже Управном одбору у примени и извршавању
одлука Генералне скупштине, о финансијском управљању
Међународном федерацијом; и
и) извештава о свом раду, на сваком заседању Генералне
скупштине и Управног одбора.
3. Председавајући Финансијске комисије има право да од
генералног секретара обезбеди све информације и документа
финансијског и буџетског карактера и оне које се односе на
питања ризика.
4.Председавајући
Финансијске
комисије
саветује
председника и генералног секретара о свим финансијским и
питањима ризика, која утичу на Међународну федерацију.
Комисија за младе
Члан 30.
Састав

Функције

Поступак

1. Комисија за младе се састоји од:
- председавајућег;
- осам чланова,
које, у личном својству, именује Генерална скупштина, на
предлог кандидата који подноси Изборна комисија.
2. Функције Комисије за младе су:
а) даје савете о свим питањима која се односе на младе и
активности младих у Међународној федерацији;
б) промовише и процењује примену политике за младе,
коју усваја Генерална скупштина или Управни одбор, и
разматра и проучава, по захтеву Одбора, питања развоја
политика у подручјима младих;
ц) преиспитује ревизију политике за младе, и Управном
одбору или Генералној скупштини, према случају, сугерише
њено усвајање;
д) тражи мишљења младих у примени релевантних
политика Међународне федерације и осигурава да се та
мишљења прослеђују статутарним деловима Покрета;
е) саветује генералног секретара у примени политике за
младе и свих других политика и стратегија које се односе на
младе у Покрету;
ф) извештава Генералну скупштину и Управни одбор о
својим општим активностима, на редовној основи.
3. Председавајући Комисије за младе прима од
генералног секретара све релевантне информације и
документа неопходна да се Комисији омогући извршавање
њених функција.
4. Председавајући Комисије за младе саветује
председника и генералног секретара о свим питањима која
утичу на младе у Покрету.
5. Поступак у Комисији за младе се утврђује Пословником.

Комитет за усклађивање и посредовање
Члан 31.

Састав

Жалба
Панел за
интегритет
Мандат Панела

1. Комитет за усклађивање и посредовање се оснива за
помоћ органима Међународне федерације у предузимању
одговарајућих мера да се реше потенцијалне повреде
интегритета, на страни националних друштава или било ког
органа Међународне федерације и за помоћ да се реши било
који неспоразум који се њој поднесе.
2. Комитет се састоји од тринаест појединаца, по три из
сваког од четири статутарна региона Међународне
федерације и једног који се именује као председавајући, који
служи као средиште за формирање појединих панела. Све
чланове именује Генерална скупштина, на номинацију
Изборне комисије.
3. Наводе о повреди интегритета или
било ког
неспоразума
може
поднети
председавајућем
свако
национално друштво или орган Међународне федерације.
Председавјући преиспитује наводе у складу са
Пословником
и ако је испитивање оправдано, обезбеђује да се формира
Панел од три до пет чланова за разматрање навода, имајући
у виду географску заступљеност.
4. У складу са Пословником и уз пуно поштовање
поступка, по пријему жалбе, Панел испитује питање и доноси
одлуку, према природи и степену сваке повреде. У
случајевима кад су повреде суштинске, Панел препоручује
националном друштву мере које треба да предузме да реши
питање.
5. Ако питање није решено, Панел подноси извештај
Управном одбору, укључујући и резиме налаза, мере које су
предузете за решење питања и сваку даљу акцију која се
препоручује да је предузме Управни одбор или Генерална
скупштина.
6. Комитет за усклађивање и посредовање извештава
Генералну скупштину и Управни одбор о својим општим
активностима, на редовној основи.
Изборна комисија
Члан 32.

Састав

Функције

1. Изборна комисија се састоји од:
- председавајућег;
- четири члана, по један из сваког од четири статутарна
региона,
које, у личном својству, именује Генерална скупштина, на
предлог Управног одбора.
2. Изборна комисија:
a) развија изборне стандарде за управљање кампањама;

б) припрема нацрте критеријума за положаје председника
и потпредседника, које усваја Управни одбор, најмање годину
дана пре релевантних избора;
ц) преиспитује, према применљивим критеријумима,
захтеве свих кандидата за Управни одбор (по личностима и
националним друштвима);
д) утврђује, после консултација са Управним одбором,
листу предложених кандидата за Финансијску комисију,
Комисију за младе и Комисију за усклађивање и посредовање,
за именовања Генералне скупштине.
е) контролише и надгледа све изборе на те положаје;
ф) објављује резултате избора на те положаје.
ОДЕЉАК V
ИЗБОРИ И ИМЕНОВАЊЕ
Члан 33.
Избор председника, потпредседника, друштава чланова
Управног одбора и именовања председавајућих
и чланова статутарних тела
Периоди

Мандат

Председник

Потпредседници

Друштва чланови
Одбора

1. Избори се одржавају на редовним заседањима сваке
четири године. Именовања чланова Финансијске комисије,
Комисије за младе, Комисије за усклађивање и посредовање
и Изборне комисије, одржавају се на редовним заседањима
сваке четири године, али који се не подударају са избором
председника, потпредседника и друштава чланова Управног
одбора.
2. Мандат свих изабраних и именованих траје четири
године. Он почиње по завршетку заседања Генералне
скупштине на којој су службеници изабрани⁄именовани и
истиче по завршетку заседања Генералне скупштине која
бира⁄именује њихове наследнике.
3. Генерална скупштина бира председника у личном
својству. Лице које служи два узастопна мандата као
председник није подобно за поновни избор, док не прође
даљи рок од четири године.
4. Генерална скупштина бира четири национална
друштва, једно из сваког од четири географска региона
установљена у складу са Пословником, да би свако од њих
именовало члана свог друштва на положај потпредседника.
Једном именован, потпредседник служи у личном својству.
5. Генерална скупштина бира двадесет националних
друштава за чланове Управног одбора, поштујући равномерну
географску заступљеност, како је примењена у Пословнику.
Национално друштво изабрано за члана Управног одбора
именује појединца који служи као његов представник у
Управном одбору. Именовани појединац нормално не треба
да се мења током службе изабраног друштва. Национално
друштво чији су председник или генерални секретар чланови
не могу се предлагати за кандидата за Управни одбор.

Ротација

Председавајући и
чланови
Финансијске
комисије,
Комисије
за младе и
Комисије за
усклађивање и
посредовање
Изборна комисија

6. Свако национално друштво које је изабрано да именује
потпредседника или национално друштво члан Управног
одбора, које је служило два узастопна мандата од четири
године у том капацитету или њиховој комбинацији, није
подобно за поновни избор до истека даљег рока од четири
године.
7. Генерална скупштина именује председавајућег и чланове Финансијске комисије, Комисије за младе и Комисије за
усклађивање и посредовање. Свако лице које служи два
узастопна мандата као председник или члан било ког од тих тела није
није подобно за поновни избор за председавајућег или члана,
док не истекне даљи период од четири године.

8. Генерална скупштина именује, на предлог Управног
одбора, председавајућег Изборне комисије и четири члана, по
једног из сваког од четири статутарна региона.
ОДЕЉАК VI
ФИНАНСИЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Члан 34.
Финансије и имовина

Грађанска
одговорност
Средства
Имовина и
неограничена
средства
Наменска
средства
Непокретности
Резерве

1. Међународна федерација је одговорна,
искуључујући
њена друштва чланове, за све њене трансакције и обавезе.
2. Редовна средства Међународне федерације се састоје
од доприноса националних друштава и прихода од
инвестирања.
3. У границама одређеним њеним општим циљем и
функцијама, Међународна федерација стиче, располаже и управља
свом
имовином. Може да прихвата неограничене доприносе и
помоћ у било ком облику од националних друштава,
појединаца, влада и других јавних или приватних тела.
4. Међународна федерација може да прихвати, као агент
или
или повереник, фондове или имовину намењену за посебну
употтребу, под условом да је таква употреба у оквиру њених
активнос- ти, општег циља и функција. Она може да прихвати
сваки пренос некретнина за њихову употребу или коришћење.
5. Међународна федерација може да установљава
помоћно осигурање и управља њиме или другим фондовима
за своје особље или за било које своје активности.

Члан 35.
Финансијски доприноси
Финансијска
година
Статутарни
доприноси

Апели

Аранжмани за
плаћање
доприноса

Декларација о
пропуштању

Последице
декларације о
пропуштању
Финансијске
обавезе

1. Финансијска година је од 1. јануара до 31. децембра.
2. Свако национално друштво плаћа годишњи допринос
Међународној федерацији у складу са квотом коју одређује
Финансијска комисија, а прихвата Генерална скупштина, у
временским роковима које може да одреди Генерална
скупштина.
3. Свако национално друштво које оспорава годишњи
допринос који је за њега прихватила Генерална скупштина,
има право да се непосредно жали Финансијској комисији.
Међутим, таква жалба не утиче на обавезу плаћања дела
доприноса који није оспорен, у временским роковима које је
одредила Генерална скупштина.
4. Свако национално друштво које није у стању, из било
којих
разлога, да плати свој допринос, може о томе да обавести
Финансијску комисију, да би постигло одговарајући аранжман, који
ће омогућити друштву да плати, у сагласности са условима
које одреди Комисија. Међутим, такав апел не доводи у
питање ваљаност обавезе плаћања доприноса.
5. Ако национално друштво не плати износ у складу са
ст.3.
или 4. овог члана, Комисија извештава Управни одбор.
Управни
одбор одлучује о томе да ли ће или неће да објави да
друштво не извршава своје новчане обавезе.
6. Свако национално друштво за које је објављено да не
извршава своје обавезе не може бити подобно за избор или
поновни
избор у било које тело Међународне федерације или, ако тако
одлучи Управни одбор, губи право да гласа.
7. Свако национално друштво које се повукло из чланства,
које је суспендовано или за које је објављено да не извршава
своје новчане обавезе, остаје одговорно за плаћање
доприноса за финансијску годину у којој је предузета било која
од наведених мера, за сваки заостатак из претходних година
и за сваки други дуг Међународној федерацији.

Члан 36.
Буџет

Нацрт буџета и
финансијских
изјава

Усвајање буџета
и финансијских
изјава

Финансијске мере

Управљање
буџетом и
његово
извршавање

1. Генерални секретар припрема нацрт буџета
Међународне федерације, у консултацијама са председавајућим
Финансијске комисије. Генерални секретар, такође, припрема извештај
о рачунима који се односе на претходну финансијску годину и
подноси ове документе Управном одбору на разматрање и
Генералној скупштини на усвајање.
2. Генерална скупштина разматра и усваја сваке две
године:
а) финансијске изјаве и извештаје који се односе на
последње две финансијске године;
б) буџет за следеће две финансијске године, који подноси
генерални секретар и препоручује Управни одбор.
3. Управни одбор разматра сваке године годишњи
извештај за протеклу финансијску годину, који подноси
генерални секретар.
4. У оним годинама у којима се Генерална скупштина не
састаје, Управни одбор преиспитује буџет за следећу годину
и, ако постоје изузетне околности, прилагођава овај буџет тим
околностима.
5. Под условима предвиђеним одредбама члана 17. и
члана 23. став 5, Генерална скупштина или Управни одбор,
ако Скупштина то пропусти, може да одлучи о свакој
финансијској мери која може да изгледа разумна и да узме на
разматрање препоруке за такве мере, које може дати
генерални секретар или председавајући Финансијске
комисије.
6. Генерални секретар је одговоран за управљање
буџетом
који је усвојен и он:
а) примењује буџет како је прихваћен, осигурава плаћање
доприноса и, зависно од потреба, овлашћује за плаћање
трошкова;
б) прима све фондове плаћене Међународној федерацији
за било које сврхе и управља њима и одговара за те фондове
Генералној скупштини и Управном одбору и располаже њима
у сагласности са прихваћеним буџетом;
ц) одлучује о руковању и инвестирању расположивих
фондова, након консултација са председавајућим Финансијске
комисије.
Члан 37.
Ревизија
1. По затварању финансијске године, рачуни за ту годину:
а) представљају предмет извештаја које припрема
генерални секретар; и

б) подложни су ревизији и извештавању фирме која је
међународно призната као независни ревизор, коју одређује
Генерална скупштина, на предлог Управног одбора.
2. Ти извештаји се односе на буџет Међународне
федерације и, такође, покривају и употребу фондова који су
поверени Међународној федерацији, у својству агента или
повереника.

ОДЕЉАК VII
САРАДЊА
Члан 38.
Регионалне конференције
Дефиниција

1. Регионална конференција је састанак националних
друштава истог региона, како је одређено Пословником, са
циљем:
 промоције сарадње, стварање мреже и партнерства
између националних друштава региона;
 идентификације заједничких хуманитарних проблема и
питања;
 настојања да се постигне заједничка стратегија
примене у погледу одлука Генералне скупштине, Савета
делегата и статутарних тела;
 припреме предлога Управног одбора о питањима која
се односе на Генералну скупштину и статутарна тела
Покрета.
2.Регионалне конференције се одржавају у сваком
географском региону, у принципу, сваке четири године.
3. Генерални секретар обезбеђује извештај који усваја
Управни одбор о дневном реду и администрацији, техничким,
финансијским и другим последицама следеће регионалне
конференције. Он⁄она, такође, подноси извештај о
разултатима сваке регионалне конференције.
Члан 39.
Сарадња са МКЦК
Међународна федерација одржава честе редовне
контакте са МКЦК. Она сарађује са њим у питањима од
заједничког интереса, у складу са Статутом и споразумима
закљученим између Међународне федерације и МКЦК.
Члан 40.
Сарадња са другим међународним организацијама

Међународна федерација сарађује, под условима
предвиђеним овим статутом, са међународним владиним и
невладиним организацијама, ако то сматра прикладним.
Члан 41.
Посматрачи
Управни одбор и, ако се то не решава на седници,
председник могу, после консултација са члановима Управног
одбора и у складу са Пословником, позвати посматраче да
учествују на заседањима Генералне скупштине.

ОДЕЉАК VIII
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Прописи
1. Генерална скупштина простом већином доноси све
прописе који се односе на поступак и друга питања која могу
да буду неопходна за примену овог статута, као и за
извршавање задатака Међународне федерације.
2.У
границама
предвиђеним
овим
статутом
и
Пословником, Управни одбор и друга тела Међународне
федерације могу, такође, да доносе такве прописе, ако су они
неопходни за извршавање њихових посебних задатака, под
условом да их одобри Генерална скупштина.
4. Генерална скупштина може, на начин предвиђен овим
статутом, простом већином, да измени прописе.
Члан 43.
Посебне одредбе
1. Кад је, из било којих разлога изван њене контроле,
Генерална скупштина спречена да се састане и да изабере
председника, национална друштва која треба да именују
потпредседнике, национална друштва чланове Управног
одбора или да именује председавајуће и чланове статутарних
тела, мандати оних који обављају те дужности се продужавају
до краја наредног заседања Генералне скупштине.
2. Када је, из било којих разлога ван његове контроле,
Управни одбор спречен да се састане, а одлуке су неизбежне
или пожељне и ако је генерални секретар, из било којих
разлога, спречен да се консултује са председником или
потпредседницима, у време кад је заседање требало да се
одржи, он предузима мере које могу бити неопходне да

осигура одлуку, консултацијама са другим члановима
Управног одбора, најбржим начином који је на располагању. У
овом случају, генерални секретар поставља исто питање, у
истом облику, свим члановима Управног одбора, на такав
начин да се на то питање може једноставно одговорити са да
или не. Одлука се тада доноси простом већином примљених
одговора и ваљана је ако број оваквих одговора достиже
кворум предвиђен у члану 24. став 2. овог статута. Таква
одлука ступа на снагу по истеку периода од двадесет једног
дана, од дана кад је обављена последња комуникација.
Исти поступак се може применити у свако доба за свако
важно и хитно питање, за које се захтева одлука Управног
одбора, а које се не може одложити до следећег редовног
заседања Управног одбора.
5. Кад услови више не омогућавају обезбеђивање такве
одлуке, генерални секретар, у изузетним околностима и под
условом да се може извршавати рад Међународне
федерације, преузима одлучивање о свим стварима које су у
нормалним околностима у надлежности Управног одбора. Пре
доношења таквих одлука, генерални секретар се консултује,
онолико
колико
је
то
могуће,
са
председником,
потпредседницима и било којим члановима Управног одбора
којима има приступ, и редовно их обавештава о својој акцији.
4. Чим то околности дозволе, генерални секретар
предузима мере да сазове Управни одбор. Кад Управни одбор
заседа, генерални секретар подноси извештај о свим мерама
које је предузео од последњег редовног заседања Управног
одбора. На истом заседању, Управни одбор разматра, ако се
појави питање, сазивање Генералне скупштине, посебно ради
одржавања нових избора.
Члан 44.
Распуштање
Одлуку о
распуштању
Међународне
федерације
Генерална скупштина може да донесе само ако постоји
кворум од шездесет пет процената и већином од седамдесет
пет процената националних друштава која су присутна и која
гласају. У овом случају, актива Међународне федерације,
после решавања дугова, се предаје телу са правним
капацитетом, које је утврдио Управни одбор са циљем да
додели капитал Међународној федерацији ако се она
реконституише у року од годину дана, од дана ефективног
распуштања или да расподели приходе било ком телу или
организацији чији су циљеви блиски, колико је то могуће,
циљевима Међународне федерације.
Члан 45.
Тумачење текстова

Свако питање или неспоразум у погледу тумачења или
примене овог статута, који не може да разреши Генерална
скупштина, упућује се Управном одбору и поново подноси
Генералној скупштини на коначно одлучивање.
Члан 46.
Измене Статута
1. Одредбе овог статута може да измени само Генерална
скупштина у кворуму од шездесет пет процената и
квалификованом већином од седамдесет пет процената
националних друштава која су присутна и која гласају.
2. Предлог за измене и допуне Статута може да буде
стављен на гласање само кад га поднесе национално
друштво које подржава најмање пет националних друштава,
или Управни одбор.
Члан 47.
Ступање на снагу
Под условима из члана 48, овај статут ступа на снагу 22.
новембра 2007, на крају заседања Генералне скупштине
(2007), на коме је претходни статут укинут.

Члан 48.
Прелазне одредбе
Финансијска
комисија

Комисија за
усклађивање и
посредовање
Изборна комисија

1. Мандат председавајућег и чланова Финансијске
Комисије
се продужава за две године, до Генералне скупштине 2011.
Додатне две године се не убрајају у највише два узастопна
мандата. Ако председавајући или чланови поднесу оставке
пре Генералне скупштине 2011, Генерална скупштина
попуњава сваки тако упражњени положај у том времену, у
складу са одредбама Статута и Пословника који је на снази.
Ово именовање се не рачуна у највише два узастопна
мандата.
2. Насупрот члану 31, Управни одбор ће именовати на
првом
редовном заседању после Генералне скупштине 2007.
чланове и
председавајућег Комисије за усклађивање и посредовање, за
мандат који ће трајати до Генералне скупштине 2011.
Насупрот члану 32, Управни одбор ће именовати на првом
редовном заседању после Генералне скупштине 2007.
чланове и председавајућег Изборне комисије, за мандат који
ће трајати до Генералне скупштине 2011.

Комисија за младе

Комисија за младе, коју је установила Генерална
скупштина, према Правилу 36. Пословника, који је важио пре
усвајања овог статута, сматраће се Комисијом за младе
установљеном у члану 30. као статутарно тело.
Председавајући и чланови које је именовала Генерална
скупштина 2007. биће именовани за мандат од четири године.
Лице које представља Комисију за младе у време ступања
на снагу овог статута постаће члан Одбора, како је
предвиђено у члану 22.

