
Почитувани, 

 

Ви благодариме за доставената „Анализа на финансиската поддршка на здруженијата и 

фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија (од 2017г. до првата 

половина на 2019г.) со компаративна анализа на моделите за државно финансирање од 

другите земји и предлог-модел на Фонд за институционална поддршка на граѓанските 

организации и ко-финансирање на ЕУ проектите во РСМ" и можноста за давање на 

забелешки, предлози и коментари во оваа фаза пред нејзино финално публикување. 

Најпрвин сакаме да ја поздравиме целата иницијатива и вложениот труд за подготовка 

на еден ваков документ кој може да претставува основа за развој и подобрување на 

финансирањето на граѓанскиот сектор од страна на државата.  

  

Нашите коментари се во насока на дообјаснување и претставување на јасна слика на 

Црвениот крст на РСМ како единствена организација формирана на територијата на 

РСМ чие работење е уредено со посебен закон, дејствува на целата територија на 

државата преку општински организации/Црвен крст на град Скопје и сме членка на 

Меѓународната Федерација на друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина во 

која членуваат 192 земји членки. Истовремено во повеќе закони во РСМ, Црвениот 

крст на РСМ е идентификуван како субјект со јасно дефинирани обврски согласно 

мандатот на организацијата и доделените овластувања од државата (На пример: Закон 

за безбедност во снабдувањето со крв, Закон за заштита и спасување, Закон за 

управување со кризи, Закон за безбедност во сообраќајот на патиштата итн.) како и 

потпишаните Женевски конвенции и дополнителни протоколи од страна на Владата на 

РМ во 1993 година.  

  

Во рамките на финансиските податоци за Црвен крст во анализата се наведени и 

средства добиени од државата кои на барање на државните институции се доверени за 

спроведување на одредени активности согласно нашата улога како помагател на 

властите.  

Средствата кои се добиваат од страна на државата се исклучиво наменски за 

исполнување на обврските кои произлегуваат од наведените закони, а кои се 

недоволни и во континуитет се прават напори за дополнително обезбедување на 

средства како би се оствариле целите и задачите кои се дефинирани со Законот за 

Црвен крст и Статутот на ЦКРСМ. Имајќи ги во предвид овие специфичности на 

Црвениот крст, потребно е Црвениот крст на РСМ да биде издвоен од останатите 

граѓански организации особено од оние формирани согласно Закон за здруженија и 

фондации.  

  

Во однос на препораките сакаме да истакнеме дека ги подржуваме наведените 

препораки во документот и даваме поддршка за зајакнување на граѓанскиот сектор во 

РСМ. 

Истовремено сакаме да ја изразиме нашата подготвеност и интерес за понатамошна 

вклученост и соработка во процесите кои се надеваме ќе вродат резултати со законски 

измени што ќе придонесат во зацврстување на позицијата на граѓанскиот сектор.  

  

Со почит, 

  

Владимир Вукелиќ 
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