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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
230. 

Врз основа на член 18 став (6) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија" 

бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2011 годи-

на, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРАЌАЊЕ И ПРИСИЛНО СЛЕТУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ 

КОЈ СЕ ПРИБЛИЖУВА КОН ПОДРАЧЈЕ НА ЗАБРАНЕТА, УСЛОВНО ЗАБРАНЕТА ИЛИ ОПАСНА 

ЗОНА ИЛИ ЛЕТА НИЗ НЕА 

 

Член 1 

Со оваа уредба се пропишуваат начинот и постапката за враќање и присилно слетување на воздухоплов кој 

се приближува кон подрачје на забранета, условно забранета или опасна зона или лета низ неа.  

 

Член 2 

Пресретнување на цивилен воздухоплов со цел негово враќање и присилно слетување се врши во случаите, 

на начин и постапка пропишани со Анекс 2 (Rules of the Air) на Meѓународната конвенција за цивилно возду-

хопловство (Чикашка Конвенција) и Прирачникот за пресретнување на цивилни воздухоплови содржан во 

Документот 9433-АН/926 на ICAO, кој е даден во Прилог и е составен дел на оваа уредба.  

 

Член 3 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија", a ќе се применува од 1 март 2012 година.  

 

        Бр. 51-7131/1                                          Заменик на претседателот 

27 декември 2011 година                                  на Владата на Република 

           Скопје                        Македонија,  

                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р.  
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231. 
Врз основа на член 89 став 3 од Законот за конце-

сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седница одржана на 9.1.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУ-
ВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО  
                            ПАРТНЕРСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 
изменување на Одлуката за започнување на постапка 
за јавно приватно партнерство, донесена од Управниот 
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони под бр. 02-56/5. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 41-59/1                           Претседател на Владата 

9 јануари 2012 година             на Република Македонија 
 Скопје                             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
232. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 20.09.2011 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА 
ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, КО  

МРАЛИНО, ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на општина 

Илинден за трајна пренамена на земјоделско во гра-
дежно земјиште за донесување на Локална урбанистич-
ка планска документација вон населено место Мрали-
но, за изградба на лесна и незагадувачка индустрија, 
КО Мралино, општина Илинден. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 51-4980/1                     Заменик на претседателот 

20 септември 2011 година       на Владата на Република 
    Скопје                                    Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

233. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на  Република  Маке-
донија, на седницата одржана  на 20.09.2011 година, 
донесе     

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ  ЗА  ТРАЈНА  ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИ-
СТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ДЕЛ 
ОД СЕЛО МОКРИЕВО-БЛОК 1 KO МОКРИЕВО,  

ОПШТИНА НОВО СЕЛО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на општина Ново 

Село, за  трајна пренамена на  земјоделско  во  градеж-
но земјиште, за донесување на  Урбанистички план вон 
населено место за дел од село Мокриево-Блок 1, КО 
Мокриево, општина Ново Село.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 51-5042/1                     Заменик на претседателот 

20 септември 2011 година       на Владата на Република 
    Скопје                                     Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
234. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското  
земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 20.09.2011 година, доне-
се 

                                                                                                             
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛЕН УРБА-
НИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО 
ЗА  ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ВО 

КО ВЕЛЕШТА ОПШТИНА СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно за  изработка на Ур-
банистички план вон населено место за изградба на 
стопански објект, во КО Велешта, општина Струга. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации, според прегледот: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 51-5054/1                     Заменик на претседателот 

20 септември 2011 година      на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 

м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

235. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 20.09.2011 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА  ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА 

КО ГЕВГЕЛИЈА, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за донесу-
вање на Локална урбанистичка планска документација  
за изградба на пречистителна станица, КО Гевгелија, 
општина Гевгелија. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 51-5086/1                    Заменик на претседателот 

20 септември 2011 година       на Владата на Република 
    Скопје                                     Македонија, 

м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

236. 
Врз основа на член 43 од Законот за судска служба 

(„Сл. весник на Република Македонија“ бр.98/08, 
161/08, 6/09 и 150/10), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9.01.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ  
ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ  ЗА 

2012 ГОДИНА  
Член1 

Вредноста на бодот за платите на судските службе-
ници за 2012 година изнесува 73,85 денари.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1.01.2012 година.  

Бр.51-7794/1 - 11               Заменик на претседателот 
9 јануари 2012 година            на Владата на Република 

    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
237. 

Врз основа на член 83 став 4 од Законот за судска 
служба („Сл. весник на РМ“ бр.98/08, 161/08, 6/09 и 
150/10), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 9.1.2012 година, донесе                                          

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА 
ПЛАТИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА  

ПОЛИЦИЈА ЗА 2012 ГОДИНА  
Член 1 

Вредноста на бодот за платите на припадниците на 
судската полиција за 2012 година изнесува 73,85 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1.01.2012 година. 

 
Бр.51-7795/1 - 11               Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
238. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за ревизија 
(„Службен весник на Република Македонија", 
бр.158/10 и 135/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 9.01.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ HA COBЕT ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА  
Член 1 

Co оваа одлука се основа Совет за унапредување и 
надзор на ревизијата како самостојно и независно регу-
латорно тело, со јавни овластувања утврдени во Зако-
нот за ревизија, заради унапредување и надзор над вр-
шењето на ревизијата.  

Член 2 
Советот го сочинуваат седум члена. Претседателот 

го предлага министерот за финансии, а членовите ги 
предлагаат: еден член од Народна банка на Република 
Македонија, еден член од Агенција за супервизија на 
осигурување, еден член од Комисија за хартии од вред-
ност, оден член од редовите на големите трговски суб-
јекти и два члена од Институтот на овластени ревизори 
на Република Македонија.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.   

Бр.51-7853/1 - 11               Заменик на претседателот 
9 јануари 2012 година            на Владата на Република 

    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на ден 9.01.2012 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ,  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА 
НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА СО РЕФ. БР. 258, СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ НА ВОДОТЕКОТ НА МАЛА 

РЕКА, КО БАЗЕРНИК, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изградба 

на Локална урбанистичка планска документација  за изградба на мала хидроелектрана со реф.бр.258, со про-
пратни објекти на водотекот на Мала Река, КО Базерник, општина Демир Хисар. 

 
Член 2 

Земјоделското  земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр.51-7991/1 - 11                              Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година                                  на Владата на Република 
    Скопје                                                  Македонија, 
                                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

240. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 9.1.2012 година, до-
несе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА OДОБРУВАЊЕ НА ДРЖАВНА  УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГ-
РАДБА НА ПРИКЛУЧОК ДВ 110КВ ЗА ТС 110/35/10 КВ ПЕТРОВАЦ (ЧЕТИРИ СТОЛБНИ МЕСТА), КО  

ПЕТРОВАЦ, ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрува-

ње на Државна урбанистичка планска документација  за изградба на приклучок ДВ за ТС 110/35/10 кв Петро-
вац (четири столбни места), КО Петровац, општина Петровац. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации: 

 

 
239. 
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

    Бр. 51-7992/1-11                                 Заменик на претседателот 
9 јануари 2012 година                                  на Владата на Република 

    Скопје                                               Македонија, 
                                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
241. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.01.2012 
година, донесе 

                                                                               
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА 
НА ПЕЧАТНИЦА СО АДМИНИСТРАЦИЈА, КО НИКУЉАНЕ,  ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 
на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Печатница со Администрација, КО Никуља-
не,  општина Старо Нагоричане.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена , ги има следните катастарски ин-
дикации: 
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 51-7997/1 - 11                                     Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година                               на Владата на Република 
    Скопје                                                    Македонија, 
                                                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
242. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 9.01.2012 година, до-
несе 

                                                                                   
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА ИЗГ-
РАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, 

КО ОРМАН, ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во  градежно земјиште за донесува-

ње на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и 
незагадувачка индустрија, КО Орман, општина Ѓорче Петров. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации: 
 

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 51-7998/1 - 11                               Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година                            на Владата на Република 
    Скопје                                                 Македонија, 
                                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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243. 
Врз основа на член 67 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со ТДПТУ “ШУКЛЕВ КОМ-
ПАНИ“ ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија на вкупна 
површина под  долгогодишен лозов  насад од  270300 
м2 во КО Прдејци по Имотен  лист бр.78, КПбр.594, 
мв.Шумелот, култура лозје, класа 3, површина 8400м2, 
КПбр.633/4, мв.Шумелот, култура лозје, класа 3, повр-
шина 18800м2, КПбр.633/6, мв.Шумелот, култура лоз-
је, класа 3, површина 9600м2, КПбр. 633/8, мв.Шуме-
лот, култура лозје, класа 3, површина 27700м2, 
КПбр.638/1, мв.Шумелот, култура лозје, класа 3, повр-
шина 28700м2, КПбр.691/1, мв. Шумелот, култура лоз-
је, класа 3, површина 29500м2, КПбр.696/3, мв. Шуме-
лот, култура лозје, класа 3, површина 29500м2, 
КПбр.706/2, мв. Шумелот, култура лозје, класа 3, повр-
шина 29800м2, КПбр.746/3, мв. Шумелот, култура лоз-
је, класа 3, површина 24800м2, КПбр.746/5, мв. Шуме-
лот, култура лозје, класа 3, површина 29700м2, 
КПбр.754, мв.Шумелот, култура лозје, класа 3, повр-
шина 22800м2, КПбр.756, мв.Шумелот, култура лозје, 
класа 3, површина 20300м2, КПбр.758, мв.Шумелот, 
култура лозје, класа 3, површина 27100м2. 

 
Член 2 

Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-
јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлу-
ка, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

                                                                                                                       
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 51-8290/1-11                 Заменик на претседателот 
9 јануари 2012 година            на Владата на Република 

    Скопје                                Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
244. 

Врз основа на член 67 став 1 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со Трговско друштво за земјо-
делство и лозарство М-6 АГРАР ДООЕЛ - Велес на 
вкупна површина под  долгогодишен лозов  насад од  

1192618м2 во КО Сујаклари по Имотен лист бр.356, 
КПбр.364, мв. Трло смрдла, култура нива, класа 5, по-
вршина  143914м2, КП бр. 364, мв. Трло смрдла, култу-
ра нива, класа 5, површина 7617м2, во КО Сујаклари  
по Имотен лист бр.57, КП бр.932, мв. Кукчева ричка, 
култура води, класа/, површина 18180м2, КПбр.939, 
мв. Ливада, култура води, класа/, површина 4279м2, во 
КО Сујаклари по Имотен лист бр.355, КП бр.416, мв. 
Долги рид, култура лозје, класа 2, површина 757830м2, 
во КО Сујаклари по Имотен лист бр.27, КП бр.381, мв. 
Дрен дол, култура пасиште, класа 4, површина 1031м2, 
КПбр.382, мв. Дрен дол, култура нива, класа 6, повр-
шина 1840м2, КП бр.387, мв. Дрен дол, култура паси-
ште, класа 4, површина 2680м2, КП бр.388, мв. Дрен 
дол, култура пасиште, класа 4, површина 1880м2, 
КПбр.389, мв. Дрен дол, култура нива, класа 6, повр-
шина 4740м2, КП бр.389, мв. Дрен дол, култура нива, 
класа 6, површина 721м2, КП бр.390, мв. Дрен дол, 
култура нива, класа 6, површина 5360м2, КП бр.391, 
мв. Дрен дол, култура нива, класа 6, површина 6930м2, 
КП бр.392, мв. Дрен дол, култура пасиште, класа 4, по-
вршина 4017м2, КП бр.393, мв. Дрен дол, култура ни-
ва, класа 6, површина 3440м2, КП бр.394, мв. Дрен дол, 
култура пасиште, класа 4, површина 753м2, КП бр.399, 
мв. Дрен дол, култура нива, класа 6, површина 
10654м2, КП бр.401, мв. Дрен дол, култура нива, класа 
6, површина 2400м2, КП бр.402, мв. Дрен дол, култура 
нива, класа 6, површина 2400м2, КП бр.403, мв. Дрен 
дол, култура пасиште, класа 4, површина 3040м2, КП 
бр.404, мв. Дрен дол, култура нива, класа 6, површина 
3080м2, КП бр. 405, мв. Дрен дол, култура нива, класа 
6, површина 9650м2, КП бр.406, мв. Дрен дол, култура 
пасиште, класа 4, површина 3200м2, КП бр.407, мв. 
Дрен дол, култура пасиште, класа 4, површина 2395м2, 
КП бр.408, мв. Дрен дол, култура нива, класа 6, повр-
шина 1425м2, КПбр.409, мв.Дрен дол, култура паси-
ште, класа 4, површина 756м2, КП  бр.410, мв. Дрен 
дол, култура нива, класа 6, површина 178м2, КП 
бр.414, мв. Кукчева ричка, култура нива, класа 6, повр-
шина 919м2, КП бр.414, мв. Кукчева ричка, култура 
нива, класа 6, површина 760м2 и во КО Новачани по 
Имотен лист бр.33, КП бр.806, мв. Долги рид, култура 
нива, класа 6, површина 1754м2 и КО Новачани по 
Имотен лист бр.120, КП бр.294, мв. Отовичко, култура 
лозје, класа 2, површина 185273м2.   

Член 2 
Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-

јиште со непосредна спогодба од член 1 на оваа одлу-
ка, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

                                                                                         
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.51-8291/1 - 11               Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
245. 

Врз основа на член 67 став 1 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.1.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО  ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со Трговско друштво за земјо-
делство и лозарство М-6 АГРАР ДООЕЛ – Велес на 
вкупна површина под  долгогодишен лозов  насад од  
1863778м2 во КО Сујаклари по Имотен лист бр.27, 
КПбр 473/1, мв. Богово крушче, култура нива, класа 3, 
површина  21333м2, КПбр. 473/2, мв.Ливада, култура 
нива, класа 4, површина 4309м2, КПбр.474, мв.Богово 
крушче, култура нива, класа 3, површина 2920м2, во 
КО Сујаклари по Имотен лист бр.57, КПбр.943, мв.Три 
даба, култура пат, класа неплодно, површина 5626м2, 
КПбр.944, култура пат, класа неплодно, површина 
1676м2, КПбр.431, култура пат, класа неплодно, повр-
шина 348м2, КПбр.966, мв. Конски дол, култура води, 
класа неплодно, површина 229м2, КПбр. 966, мв.Кон-
ски дол, култура води, класа неплодно, површина 
6528м2, во КО Сујаклари по Имотен лист бр.281, 
КПбр.417/1, мв.Бунар, култура лозје, класа 2, површи-
на 526110м2, КПбр.417/1, мв.Бунар, култура лозје, кла-
са 2, површина 56290м2, во КО Отовица по Поседовен 
лист бр.303, КПбр.36/1, мв.Говедарски пат, култура 
лозје, класа 2, површина 1149961м2, во КО Отовица по 
Поседовен лист бр.32, КПбр.27, мв.Пуплин, култура 
пат, класанеплодно, површина 1020м2, КПбр.31, 
мв.Пуплин, култура пат, класа неплодно, површина 
1370м2, КПбр.510, мв.Рамник, култура пат, класа неп-
лодно, површина 605м2, КПбр.506, мв. Рамник, култу-
ра пат, класа неплодно, површина 3611м2, КПбр.507, 
мв.Пуплин, култура пат, класа неплодно, површина 
2929м2, КПбр.508, мв.Црвен дос, култура пат, класа 
неплодно, површина 7926м2, КПбр.509, мв.Говедарски 
пат, култура пат, класа неплодно, површина 3640м2, 
КПбр.511, мв.Копачина, култура пат, класа неплодно, 
површина 1941м2, во КО Отовица по Поседовен лист 
бр.74, КПбр.21, мв.Рамна, култура пасиште, класа 4, 
површина 170м2, КПбр.29/2, мв. Пуплин, култура ни-
ва, класа 5, површина 51013м2, КПбр.191, мв.Копачи-
на, култура нива, класа 5, површина 341м2, КПбр.189, 
мв.Копачина, култура нива, класа 5, површина 771м2, 
КПбр.190, мв.Копачина, култура нива, класа 4, повр-
шина 1013м2 и во КО Отовица по Поседовен лист 
бр.341, КПбр.43/1, мв. Аџиица, култура нива, класа 4, 
површина 9697м2.  

 
Член 2 

Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-
јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука 
ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, во рок од 30 дена од  денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот  ден од  де-
нот  на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија” . 

                                                                      
    Бр. 51-8292/1-11                  Заменик на претседателот 
9 јануари 2012 година            на Владата на Република 

    Скопје                                   Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

246. 
Врз основа на член 67 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.01.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ СО  НЕПОСРЕДНА  СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со Трговско друштво за земјо-
делство и лозарство М-6 АГРАР ДООЕЛ Велес на 
вкупна површина под  долгогодишен лозов  насад од  
1299682м2 во КО Велес по Имотен лист бр.10, 
КПбр.15365, мв.Лаки, култура лозје, класа 2, површина 
29425м2, КП бр.15366, мв.Лаки, култура пат, класа 
неплодно , површина 547м2, КП бр.15367, мв.Лаки, 
култура лозје, класа 2, површина 11112м2, КП 
бр.15368, мв.Лаки, култура пат, класа неплодно, повр-
шина 702м2, КП бр.15369, мв.Лаки, култура лозје, кла-
са 2, површина 9227м2, КП бр. 15370, мв.Лаки, култура 
пат, класа неплодно, површина 592м2, КП бр.15371, 
мв.Лаки, култура лозје, класа 2, површина 7261м2, КП 
бр.15372, мв.Лаки, култура пат, класа неплодно, повр-
шина 782м2, КП бр.15373, мв.Лаки, култура лозје, кла-
са 2, површина 6419 м2, КП бр.15374, мв.Лаки, култура 
пат, класа неплодно, површина 515м2, КП бр.15375, 
мв. Лаки, култура лозје, класа 2, површина 6503м2, КП 
бр.15376, мв.Лаки, култура пат, класа неплодно, повр-
шина 510м2, КП бр.15377, мв.Лаки, култура лозје, кла-
са 2, површина 6483м2, КП бр.15378, мв.Лаки, култура 
пат, класа неплодно, површина 495м2, КП бр.15379, 
мв.Лаки, култура лозје, класа 2, површина 6123м2, КП 
бр.15380, мв.Лаки, култура пат, класа неплодно, повр-
шина 535м2, КП бр.15381, мв.Лаки, култура лозје, кла-
са 2, површина 5763м2, КП бр.15382, мв.Лаки, култура 
пат, класа неплодно, површина 490м2, КП бр.15383, 
мв.Лаки, култура лозје, класа 2, површина 5123м2, КП 
бр.15384, мв.Лаки, култура пат, класа неплодно, повр-
шина 370м2, КП бр.15385, мв.Лаки, култура лозје, кла-
са 2, површина 4642м2, КП бр.15395, мв.Бабуна, култу-
ра лозје, класа 4, површина 17017м2, КП бр.15396, 
мв.Бабуна, култура лозје, класа 4, површина 7307м2, 
КП бр. 15397, мв.Бабуна, култура пат, класа неплодно, 
површина 420м2, КП бр.15398, мв.Бабуна, култура лоз-
је, класа 4, површина 3904м2, КП бр.15399, мв.Бабуна, 
култура пат, класа неплодно, површина 180м2, КП 
бр.15400, мв.Бабуна, култура лозје, класа 4, површина 
5085м2, КП бр.15401, мв.Бабуна, култура пат, класа 
неплодно, површина 561м2, КП бр. 15402, мв.Бабуна, 
култура лозје, класа 4, површина 9910 м2, КП 
бр.15403, мв. Бабуна, култура пат, класа неплодно, по-
вршина 2723м2, КП бр.15404, мв.Бабуна, култура лоз-
је, класа 4, површина 17539м2, КП бр.15405, 
мв.Бабуна, култура пат, класа неплодно, површина 
710м2, КП бр.15406, мв.Бабуна, култура лозје, класа 4, 
површина 9800 м2, КП бр.15407, мв.Бабуна, култура 
пат, класа неплодно, површина 655 м2, КП бр.15408, 
мв. Бабуна, култура лозје, класа 4, површина 9620м2, 
КП бр.15409, мв.Бабуна, култура пат, класа неплодно, 
површина 800м2, КП бр.15410, мв. Бабуна, култура 
лозје, класа 4, површина 9879м2, КП бр.15411, 
мв.Бабуна, култура пат, класа неплодно, површина 
455м2, КП бр.15412, мв.Бабуна, култура лозје, класа 4, 
површина 6340 м2, КПбр.15413, мв. Бабуна, култура 
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пат, класа неплодно, површина 420м2, КП бр.15414, 
мв.Бабуна, култура лозје, класа 4, површина 5040м2, 
КП бр.15416 мв.Бабуна, култура пат, класа неплодно, 
површина 1480м2, КП бр.15417, мв.Бабуна, култура 
пат, класа неплодно, површина 3920м2, КП бр.15418, 
мв.Бабуна, култура лозје, класа 4, површина 9899 м2, 
КП бр.15419, мв.Бабуна, култура пат, класа неплодно, 
површина 690м2, КП бр.15420, мв.Бабуна, култура лоз-
је, класа 4, површина 9840м2, КП бр.15421, мв.Бабуна, 
култура пат, класа неплодно, површина 680м2, КП 
бр.15422, мв. Бабуна, култура лозје, класа 4, површина 
9919м2, КП бр.15423, мв.Бабуна, култура пат, класа 
неплодно, површина 680 м2, КП бр. 15424, мв.Бабуна, 
култура лозје, класа 4, површина 9680м2, КП бр.15425, 
мв. Бабуна, култура пат, класа неплодно, површина 
670м2, КП бр.15426, мв.Бабуна, култура лозје, класа 4, 
површина 9800м2, КП бр.15427, мв.Бабуна, култура 
пат, класа неплодно, површина 670м2, КП бр.15428, 
мв.Бабуна, култура лозје, класа 4, површина 11519 м2, 
КП бр.15429, мв.Бабуна, култура пат, класа неплодно, 
површина 3461м2, КП бр.15430, мв.Бабуна, култура 
лозје, класа 4, површина 4721м2, КП бр.15431, 
мв.Бабуна, култура пат, класа неплодно, површина 
610м2, КП бр.15432, мв. Бабуна, култура лозје, класа 4, 
површина 9563м2, КП бр.15433, мв.Бабуна, култура 
пат, класа неплодно, површина 640 м2, КП бр.15434, 
мв.Бабуна, култура лозје, класа 4, површина 9723м2, 
КП бр.15435, мв.Бабуна, култура пат, класа неплодно, 
површина 670м2, КП бр. 15437, мв.Бабуна, култура 
пат, класа неплодно, површина 630м2, КП бр.15438, 
мв.Бабуна, култура лозје, класа 4, површина 9723м2, 
КП бр.15439, мв.Бабуна, култура пат, класа неплодно, 
површина 656м2, КП бр.15440, мв.Бабуна, култура лоз-
је, класа 4, површина 9839м2, КП бр.15441, мв.Бабуна, 
култура пат, класа неплодно, површина 3373м2, КП 
бр.15442, мв.Бабуна, култура лозје, класа 4, површина 
1520м2, КП бр.15443, мв.Бабуна, култура пат, класа 
неплодно, површина 230м2, КП бр.15444, мв.Бабуна, 
култура лозје, класа 4, површина 3519 м2, КП 
бр.15445, мв.Бабуна, култура пат, класа неплодно, по-
вршина 310м2, КП бр.15446, мв. Бабуна, култура лозје, 
класа 4, површина 6241м2, КП бр.15447/1, мв.Бабуна, 
култура пат, класа неплодно, површина 399м2, КП 
бр.15448, мв.Бабуна, култура лозје, класа 4, површина 
5753м2, КП бр.15449, мв.Бабуна, култура лозје, класа 
5, површина 14074м2, КП бр.15450, мв.Бабуна, култура 
пат, класа неплодно, површина 459м2, КП бр. 15451, 
мв.Бабуна, култура лозје, класа 4, површина 88657м2, 
КП бр.15453, мв. Плоча, култура лозје, класа 4, повр-
шина 168758м2, КП бр.15454, мв.Плоча, култура пат, 
класа неплодно, површина 510м2, КП бр.15455, 
мв.Плоча, култура пат, класа неплодно, површина 
510м2, КП бр.15456, мв.Плоча, култура пат, класа неп-
лодно, површина 643м2, КП бр.15457/1, мв.Плоча, кул-
тура лозје, класа 4, површина 544145м2, КП 
бр.15457/1, мв.Плоча, култура лозје, класа 5, површина 
2145м2, КП бр.15482, мв.Плоча, култура пат, класа 
неплодно, површина 479м2, КП бр.15483, мв.Плоча, 
култура лозје, класа 5, површина 7279м2, КП бр.15484, 
мв.Плоча, култура пат, класа неплодно, површина 
404м2, КП бр.15485, мв.Плоча, култура лозје, класа 5, 
површина 5667м2, КП бр.15486/1, мв. Плоча, култура 
пат, класа 4, површина 1791м2, КП бр.15487, мв.Плоча, 
култура лозје, класа 5, површина 9503м2, КП бр.15488, 
мв.Плоча, култура пат, класа неплодно, површина 
481м2, КП бр.15489, мв.Плоча, култура лозје, класа 5, 
површина 9944м2, КП бр.15490, мв.Плоча, култура 
пат, класа неплодно, површина 627м2, КП бр.15491/1, 
мв. Плоча, култура лозје, класа 5, површина 5782м2, 

КП бр.15492/1, мв.Плоча, култура пат, класа неплодно, 
површина 2687м2, КП бр.15493, мв. Плоча, култура 
пат, класа неплодно, површина 1270м2, КП бр.15436, 
мв.Бабуна, култура лозје, класа 4, површина 9843 м2, 
КП бр.15520, мв.Плоча, култура пат, класа неплодно, 
површина 300м2, во КО Велес по Имотен лист бр.8401, 
КП бр.15617,  мв.Плоча, култура пат, класа неплодно, 
површина 1962 м2, во КО Велес по Имотен лист 
бр.24504, КП бр.15327, мв.Бабуна, култура пасиште, 
класа 4, површина 9492м2 и во КО Велес по Имотен 
лист бр.25398, КП бр.15415, мв. Бабуна, култура лозје, 
класа 4 површина 47737м2. 

 
Член 2 

Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-
јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука 
ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.  

Бр. 51-8295/1 - 11              Заменик на претседателот 
9 јануари 2012 година            на Владата на Република 

    Скопје                                 Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
247. 

Врз основа на член 67 став 1 од Законот за земјо-
делското земјиште (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.01. 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со Трговско друштво за земјо-
делство и лозарство М–6 АГРАР ДООЕЛ Велес на 
вкупна површина под  долгогодишен лозов  насад од  
566099м2  во КО Грнчиште по Имотен лист бр.14, 
КПбр.2, мв.Веноле, култура лозје, класа 3, површина 
29920м2, КПбр.2, мв. Веноле, култура лозје, класа 2, 
површина 23599м2, КПбр.2, мв.Веноле, култура лозје, 
класа 1, површина 79988м2, во КО Грнчиште по Имо-
тен лист бр.1, КПбр.3, мв.Веноле, култура пасиште, 
класа 3, површина 2007м2, во КО Црквино по Имотен 
лист бр. 237, КПбр.91/1, мв.Веноле, култура нива, кла-
са 5, површина 40466м2, КПбр.91/2, мв.Веноле, култу-
ра лозје, класа 2, површина 356119м2, во КО Црквино 
по Имотен лист бр.94, КПбр.92, мв.Веноле, култура па-
сиште, класа 4, површина 16119м2, КПбр.97, мв.Горна 
страна, култура, пасиште, класа 4, површина 3267м2, 
во КО Црквино по Имотен лист бр.93, КПбр.95, 
мв.Горна страна, култура камењар,класа неплодно, по-
вршина 910м2, КПбр.95, мв.Горна страна, култура па-
сиште, класа 4, површина 3943м2, КПбр. 105, мв.Горна 
страна, култура пасиште, класа 3, површина 7118м2, во 
КО Црквино по Имотен лист бр.98, КПбр.100, 
мв.Горна страна, култура води, класа неплодно, повр-
шина  394м2, во КО Црквино по Имотен лист бр.97, 
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КПбр.1644, мв. Веноле, култура пат, класа неплодно, 
површина 1772м2, во КО Црквино, по Имотен лист 
бр.9, КПбр.94, мв.Горна страна, култура пасиште, кла-
са 4, површина 1585м2 и во КО Црквино по Имотен 
лист бр.144, КПбр.96, мв.Горна страна, култура паси-
ште, класа 4, површина 1199м2.  

 
Член 2 

Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-
јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука 
ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

Бр. 51-8296/1 - 11              Заменик на претседателот 
9 јануари 2012 година            на Владата на Република 

    Скопје                                 Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
248. 

Врз основа на член 67 став 1 од Законот за земјо-
делско земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.135/07, 18/11 и 148/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА  СПОГОДБА  

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со ТДПТУ “ШУКЛЕВ КОМ-
ПАНИ” ДООЕЛ експорт - импорт Гевгелија на вкупна 
површина под  долгогодишен лозов  насад од  834544 
м2 во КО Прдејци по Имотен лист бр.78, КПбр.610/2, 
мв.Шумелот, култура лозје, класа 3, површина 
28800м2, КПбр.633/1, мв.Шумелот, култура лозје, кла-
са 3, површина 17600м2, КПбр.633/2, мв.Шумелот, 
култура лозје, класа 3, површина 21400м2, КПбр. 
633/3, мв.Шумелот, култура лозје, класа 3, површина 
16300м2, КПбр.688/1, мв. Шумелот, култура лозје, кла-
са 3, површина 29500м2, КПбр.688/2, мв.Шумелот, 
култура лозје, класа 3, површина 29700м2, КПбр.688/3, 
мв. Шумелот, култура лозје, класа 3, површина 
22300м2, КПбр.688/6, мв.Шумелот, култура лозје, кла-
са 3,површина 27700м2, КПбр.694/3, мв. Шумелот, 
култура лозје, класа 3, површина 22600м2, КПбр.697/2, 
мв.Шумелот, култура лозје, класа 3, површина 
29500м2, КПбр.699/1, мв.Шумелот, култура лозје, кла-
са 3, површина 19500м2, КПбр.699/2, мв.Шумелот, 
култура лозје, класа 3, површина 29500м2, КПбр. 
699/3, мв.Шумелот, култура лозје, класа 3, површина 
16800м2, КПбр.701/4, мв. Шумелот, култура лозје, кла-
са 3, површина 14100м2, КПбр.703/3/2, мв. Шумелот, 
култура лозје, класа 3, површина 8500м2, КПбр.747/3, 
мв.Шумелот, култура лозје, класа 3, површина 
33700м2, КПбр.752/1 ,мв.Шумелот, култура лозје, кла-
са 3, површина 19800м2, КПбр.763, мв.Шумелот, кул-
тура лозје, класа 3, површина 27100м2, КПбр.766/1, 
мв.Шумелот, култура лозје, класа 3, површина 
29700м2, КПбр.823/1, мв.Шумелот, култура лозје, кла-
са 3, површина 26800м2, КПбр.847/3, мв.Шумелот, 
култура лозје, класа 3, површина 16800м2, КПбр.858, 
мв.Шумелот, култура лозје, класа 3, површина 
27100м2, КПбр .860/1, мв.Шумелот, култура лозје, кла-

са 3, површина 27100м2, КПбр.862/1, мв. Шумелот, 
култура лозје, класа 3, површина 27200м2, КПбр.862/3, 
мв.Шумелот, култура лозје, класа 3, површина 9944м2, 
КПбр.862/4, мв.Шумелот, култура лозје, класа 3, повр-
шина 17300м2,КПбр.863/1, мв.Шумелот, култура лозје, 
класа 3, површина 19800м2, КПбр.863/4, мв.Шумелот, 
култура лозје, класа 3, површина 33700м2, КПбр.865/1, 
мв.Шумелот, култура лозје, класа 3, површина 
24700м2, КПбр.866/2, мв.Шумелот, култура лозје, кла-
са 3, површина 14800м2, КПбр.866/4, мв.Шумелот, 
култура лозје, класа 3, површина 9000м2, КПбр.867/1, 
мв.Шумелот, култура лозје, класа 3, површина 
18800м2, КПбр. 867/1, мв.Шумелот, култура лозје, кла-
са 3, површина 29800м2, КПбр.867/3, мв.Шумелот, 
култура лозје, класа 3, површина 29800м2, КПбр.867/6, 
мв. Шумелот, култура лозје, класа 3, површина 
33700м2, КПбр.862/2, мв.Шумелот, култура лозје, кла-
са 3, површина 23700м2, КПбр.843/1, мв.Шумелот, 
култура лозје, класа 3, површина 24300м2.  

 
Член 2 

Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-
јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлу-
ка, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

                                                                                                                    
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија” .  

Бр.51-8297/1 - 11               Заменик на претседателот 
9 јануари 2012 година             на Владата на Република 

    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
249. 

Врз основа на член 67 став 1 од Законот за земјо-
делско земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.01.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со Друштво за земјоделско 
приозводство, трговија и услуги “ЕМИТА ТРЕЈД“ ДО-
ОЕЛ с.Ваташа - Кавадарци, на вкупна површина под  
долгогодишен лозов  насад од  491872м2  во КО Сопот 
по Имотен лист бр.180, КПбр.701, мв.Лепово, култура 
лозје, класа 2, површина 22033м2, КПбр.800, мв.Свети 
Јован, култура нива, класа 3, површина 100м2, 
КПбр.1000, мв.Попаша, култура лозје, класа 3, површи-
на 8997м2, во КО Сопот по Имотен лист бр.182, 
КПбр.469/5, мв.Лепово, култура лозје, класа 1, површи-
на 23627м2, КПбр.474, мв.Лепово, култура лозје, класа 
1, површина 24568м2, КПбр.692, мв.Свети Јован, кул-
тура лозје, класа 2, површина 7116м2, КПбр.696, 
мв.Попаша, култура лозје, класа 2, површина 9798 м2, 
КПбр.697/1,мв.Попаша, култура лозје, класа 1, повр-
шина 8492м2, КП бр. 697/3, мв. Попаша, култура лозје, 
класа 4, површина 9347м2, КПбр.702/2, мв. Лепово, 
култура неплодно, класа неплодно, површина 1783м2, 
КПбр.703, мв.Лепово, култура лозје, класа 1, површина 
14175м2, КПбр. 704, мв.Лепово, култура шума,класа 
4,површина 2779м2, КПбр.723, мв.Лепово, култура 
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лозје, класа 1, површина 25276м2, КПбр.730, 
мв.Лепово, култура лозје, класа 1, површина 19678 м2, 
КПбр.735, мв. Лепово, култура лозје, класа 1, површи-
на 20304м2, КПбр.740, мв.Лепово, култура лозје, класа 
1, површина 19602м2, КПбр.748, мв.Лепово, култура 
лозје, класа 1, површина 17203м2, КП бр.750, мв. Лепо-
во, култура лозје, класа 1, површина 24912м2, 
КПбр.755, мв.Лепово, култура лозје, класа 1, површина 
24578м2, КПбр.757, мв.Лепово, култура нива, класа 1, 
површина 24828 м2, КПбр.775, мв. Лепово, култура ни-
ва, класа 1, површина 20470м2, КПбр.782, мв.Лепово, 
култура нива, класа 4, површина 2724м2, КПбр.783, 
мв.Лепово, култура нива, класа 3, површина 4381м2, 
КПбр.784, мв.Лепово, култура нива, класа 3, површина 
3730м2, КПбр.785, мв.Лепово, култура нива, класа 3, 
површина 4450м2, КПбр.786, мв.Лепово, култура нива, 
класа 3, површина 7373 м2, КПбр.787, мв.Лепово, кул-
тура нива, класа 3, површина 6091м2, КПбр.789, 
мв.Свети Јован, култура нива, класа 3, површина 
4027м2, КПбр.801, мв.Свети Јован, култура нива, класа 
3, површина 2525м2, КПбр.802, мв.Свети Јован, култу-
ра нива, класа 4, површина 20221м2, КПбр.802, 
мв.Свети Јован, култура нива, класа 3, површина 
6960м2, КПбр.804, мв.Свети Јован, култура нива, класа 
3, површина 3769м2, КПбр.805, мв.Свети Јован, култу-
ра нива, класа 3, површина 3929м2, КПбр.823, 
мв.Свети Јован, култура нива, класа 4, површина 
5309м2, КПбр.824, мв.Свети Јован, култура нива, класа 
4, површина 2238м2, КПбр.825, мв.Свети Јован, култу-
ра лозје, класа 2, површина 1392м2, КПбр.826, 
мв.Свети Јован, култура лозје, класа 2, површина 
1682м2, КПбр.827, мв.Свети Јован, култура лозје, класа 
2, површина 4371м2, КПбр.828, мв.Свети Јован, култу-
ра лозје, класа 2, површина 5152м2, КПбр.829, 
мв.Свети Јован, култура лозје, класа 2, површина 
9563м2, КПбр.830, мв.Свети Јован, култура лозје, класа 
2, површина 10557м2, КПбр.992, мв. Пасмандојле, кул-
тура лозје, класа 3, површина 1799м2, КПбр.993, 
мв.Пасмандојле, култура лозје, класа 3, површина 
1899м2, КПбр.994, мв.Пасман дојле, култура лозје, кла-
са 3, површина 3068м2, КПбр.995, мв.Пас мандојле, 
култура лозје, класа 3, површина 2768м2, КПбр.996, 
мв. Пасмандојле, култура лозје, класа 3, површина  
2848м2, КПбр.997, мв. Пасмандојле, култура лозје, кла-
са 3, површина 4677м2, КПбр.999, мв.Пасмандојле, 
култура лозје, класа 3, површина 2958м2, КПбр.1001, 
мв. Попаша, култура лозје, класа 3, површина 3354м2, 
КПбр.1002, мв.Попаша, култура лозје, класа 3, површи-
на 24.30м2, КПбр.1003, мв.Попаша, култура лозје, кла-
са 3, површина 1607м2, КП бр.1004, мв.Попаша, култу-
ра лозје, класа 3, површина 452 м2, КПбр.1005, мв. По-
паша, култура лозје, класа 3, површина 100м2, во КО 
Сопот по Имотен лист бр.971, КПбр.698, мв.Попаша, 
култура нива,  класа 4, површина 3038м2, КПбр.699, 
мв.Попаша, култура нива, класа 4, површина 20764 м2.  

                                                              
Член 2 

Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-
јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлу-
ка, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ . 

 
Бр. 51-8298/1 - 11              Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

250. 
Врз основа на член 67 став 1 од Законот за земјо-

делско земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
9.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕ-
ЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со Друштво за земјоделско 
приозводство, трговија и услуги „ЕМИТА ТРЕЈД“ ДО-
ОЕЛ с. Ваташа, Кавадарци, на вкупна површина под  
долгогодишен лозов насад од 498610м2 во КО Сопот 
по Имотен лист бр. 180, КП бр. 434, м.в. „Лазарица“, 
култура лозје, класа 4, површина 5740 м2, КП бр. 436, 
м.в. „Лазарица“, култура лозје, класа 4, површина 7515 
м2, КП бр. 441, м.в. „Лазарица“, култура лозје, класа 4, 
површина 4265 м2, КП бр. 445/2, м.в. „Лазарица“, кул-
тура лозје, класа 4, површина 10149 м2, КП бр. 551/1, 
м.в. „Посмандојле“, култура нива, класа 5, површина 
40913 м2, во КО Сопот по Имотен лист бр. 182, КП бр. 
435, м.в. „Лазарица“, култура лозје, класа 4, површина 
5008 м2, КП бр. 437, м.в. „Лазарица“, култура лозје, 
класа 4, површина 4004 м2, КП бр. 438, м.в. „Лазари-
ца“, култура лозје, класа 4, површина 4104 м2, КП бр. 
439, м.в. „Лазарица“, култура лозје, класа 4, површина 
20810 м2, КП бр. 442, м.в. „Лазарица“, култура лозје, 
класа 4, површина 3763 м2, КП бр. 443, м.в. „Лазари-
ца“, култура лозје, класа 4, површина 2348 м2, КП бр. 
444, м.в. „Лазарица“, култура лозје, класа 4, површина 
2860 м2, КП бр. 445/1, м.в. „Лазарица“, култура лозје, 
класа 4, површина 9356 м2, КП бр. 486, м.в. „Лепово“, 
култура лозје, класа 1, површина 17900 м2, КП бр. 489, 
м.в. „Лепово“, култура лозје, класа 1, површина 18941 
м2, КП бр. 501, м.в. „Лепово“, култура лозје, класа 1, 
површина 22446 м2, КП бр. 502, м.в. „Лепово“, култура 
лозје, класа 1, површина 22.26 м2, КП бр. 503, м.в. „Ле-
пово“, култура лозје, класа 1, површина 23667 м2, КП 
бр. 504, м.в. „Лепово“, култура лозје, класа 1, површи-
на 222 26 м2, КП бр. 515, м.в. „Лепово“, култура лозје, 
класа 1, површина 19922 м2, КП бр. 516, м.в. „Лепово“, 
култура лозје, класа 1, површина 20123 м2, КП бр. 518, 
м.в. „Лепово“, култура лозје, класа 1, површина 19622 
м2, КП бр. 545, м.в. „Лепово“, култура лозје, класа 1, 
површина 22446 м2, КП бр. 549, м.в. „Лепово“, култура 
лозје, класа 1, површина 16899 м2, КП бр. 551/2, м.в. 
„Пасмандојле“, култура нива, класа 4, површина 15797 
м2, КП бр. 552, м.в. „Вршник“, култура лозје, класа 3, 
површина 361 54 м2, КП бр. 566, м.в. „Пасмандолје“, 
култура лозје, класа 2, површина 3880 м2, КП бр. 567, 
мв. „Пасмандојле“, култура лозје, класа 2, површина 
1950 м2, КП бр.569, м.в. „Лазарица“, култура лозје, 
класа 2, површина 23695 м2, КП бр.570, м .в. „Врш-
ник“, култура нива, класа 6, површина 1760 м2, КП бр. 
570, м.в. „Вршник“, култура нива, класа 5, површина 
6659 м2, КП бр. 571, м.в. „Пасмандојле“, култура нива, 
класа 6, површина 1200 м2, КП бр. 571, м.в. „Пасман-
дојле“, култура нива, класа 5, површина 12997 м2, КП 
бр.572, м.в. „Вршник“, култура нива, класа 5, површи-
на 12997 м2, КП бр. 573, м.в. „Пасмандојле“, култура 
лозје, класа 2, површина 16616 м2, КП бр. 574, м.в. 
„Пасмандојле“, култура лозје, класа 2, површина 15978 
м2, КП бр. 693, м.в. „Пасмандолје“, култура лозје, кла-
са 2, површина 5094 м2, КП бр. 998, м.в. „Пасмандој-
ле“, култура лозје, класа 3, површина 2758 м2. 
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                                      Член 2 
Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-

јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлу-
ка, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

Бр.51-8299/1 - 11               Заменик на претседателот 
9 јануари 2012 година             на Владата на Република 

    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
251. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 97/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 9.01.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИН-
ВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – 

БИТОЛА ЗА 2012 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2012 година на ЈП „Стреже-
во“ – Битола бр.02-1095/2 од 15.12.2011 година, усвое-
на од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на 
седницата, одржана на 15.12.2011 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 51-8036/1-11             Заменик на претседателот  

9 јануари 2012 година        на Владата на Република 
   Скопје                                        Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р.        

__________ 
252. 

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија”, бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
9.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОД-
ЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со Државен универзитет „Гоце 
Делчев“ Штип на земјоделско земјиште со вкупна по-
вршина од 423062 м2 во КО Еднокуќево, евидентирано 
на Имотен лист бр. 513, КП бр.1033, мв. „Муртинско“, 
култура нива, класа 1, површина 61120 м2, КП бр. 
1034, м.в. „Муртинско“, култура нива, класа 1, повр-
шина 18626 м2, КП бр. 1035, м.в. „Муртинско“, култу-
ра нива, класа 1, површина 748 м2, КП бр.1036, м.в. 
„Муртинско“, култура нива, класа 1, површина 10407 
м2, КП бр. 1326, м.в. „Муртинско“, култура нива, класа 
2, површина 77330 м2, КП бр. 1492/1, м.в. „Муртин-
ско“, култура нива, класа 1, површина 71629 м2, КП бр. 
1495, м.в. „Муртинско“, култура нива, класа 1, повр-
шина 72596 м2, во КО Струмица, евидентирано на 
Имотен лист бр. 9439, КП бр. 6400, м.в. „Балабаница“, 

култура нива, класа 1, површина 41708 м2, КП бр. 
6401, м.в. „Крива река“, култура нива, класа 1, површи-
на 38247 м2, КП бр. 6404, м.в. „Крива река“, култура 
нива, класа 1, површина 41728 м2, КП бр. 6405, м.в. 
„Крива река“, култура нива, класа 1, површина 1200 
м2, КП бр. 6406, м.в. „Крива река“, култура нива, класа 
1, површина 40746 м2, КП бр. 6407, м.в. „Крива река“, 
култура нива, класа 1, површина 7590 м2 и во КО Са-
чево евидентирано на Имотен лист бр. 485, КП бр. 183, 
м.в. „Кирчовица“, култура нива, класа 2, површина 
20800 м2 и КП бр.187, м.в. „Кирчовица“, култура нива, 
класа 1, површина 18587 м2.   

Член 2 
Земјоделското земјиште во државна сопственост од 

член 1 на оваа одлука се дава за период од 10 години 
без надоместок за закупнина. 

 
Член 3 

Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-
јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлу-
ка, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.51-8060/1 - 11               Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
253. 

Врз основа на член 67 став 1 од Законот за земјо-
делското земјиште (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11 и 148/11), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
9.01.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со Друштво за земјоделско 
производство “МАТ - РЕКЛАМ АГРО” увоз - извоз 
ДООЕЛ Велес на вкупна површина под долгогодишен 
насад од 1162461 м2  во КО Сујаклари по Имотен лист 
бр.281 на КП бр.417/1, мв. Бунар, култура лозје, класа 
2, површина 793928 м2, во КО Сујаклари по Имотен 
лист бр.355, КП бр.416/2, мв. Бунар, култура лозје, кла-
са 2, површина 9962 м2, во КО Сујаклари по Имотен 
лист бр.356, КП бр.364/4, мв. Трло, култура нива, класа 
5, површина 72422 м2, во КО Сујаклари по Имотен 
лист бр.57, КП бр.932/2, мв. Ричка, култура нива, класа 
5, површина 767 м2, КП бр.932/2, мв. Ричка, култура 
нива, класа  5, површина 4924 м2, КП бр.939/1, мв. Ли-
вада, култура нива, класа 5, површина 8350 м2, КП бр. 
940, мв. Гумно, култура нива, класа 5, површина 1970 
м2, КП бр.941/2, мв. Гумно, култура нива, класа 5, по-
вршина 856 м2, КП бр.943/1, мв. Три даба, култура ни-
ва, класа 5, површина 3734 м2, КП бр.949, мв. Гуштер-
ка, култура нива, класа 5, површина 3400 м2, КП 
бр.950/2, мв. Чучки рас, култура нива, класа 5, површи-
на 2146 м2, КП бр.951/2, мв. Гуштерка, култура нива, 
класа 5, површина 336 м2, во КО Сујаклари по Имотен 
лист бр.27, КП бр.318/2, мв. Гуштерка, култура нива, 
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класа 5, површина 78079 м2, КП бр.327/2, мв. Гуштер-
ка, култура нива, класа 5, површина 657 м2, КП 
бр.330/2, мв. Лака, култура нива, класа 4, површина 
2869 м2, КП бр.331/2, мв. Чучки рас, култура нива, кла-
са 4, површина 4544 м2, КП бр. 332/2, мв. Чучки рас, 
култура нива, класа 5, површина 126127 м2, КП 
бр.361/2, мв. Трло, култура нива, класа 3, површина 
3555 м2, КП бр.362, мв. Трло, култура нива, класа 5, 
површина 17810 м2, КП бр.363, мв. Трло, култура ни-
ва, класа 4, површина 8190 м2, КП бр.418/2, мв. Бунар, 
култура нива, класа 3, површина 483 м2, КП бр. 419/2, 
мв. Бунар, култура нива, класа 3, површина 2281 м2, 
КП бр.423, мв. Гумно, култура нива, класа 4, површина 
11575 м2, КП бр.425/2, мв. Гуштерка, култура нива, 
класа 3, површина 2882 м2, во КО Сујаклари по Имо-
тен лист бр.30, КП бр. 317/2, мв. Гуштерка, култура 
лозје, класа 3, површина 232 м2 и во КО Сујаклари по 
Имотен лист бр.23 на КП бр.427/2, мв. Лака, култура 
лозје, класа 3, површина 46 м2.   

Член 2 
Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-

јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлу-
ка, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.51-8300/1 - 11               Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                   Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
254. 

Врз основа на член 67 став 1 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 135/07, 18/11 и 148/11), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 9.1.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДО-
ГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со Друштво за земјоделско 
производство “МАТ - РЕКЛАМ АГРО” увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Велес на вкупна површина под  долгогодишен на-
сад од 1162461 м2 во КО Сујаклари по Имотен лист бр. 
281на КП бр. 417/1, м.в. „Бунар“, култура лозје, класа 
2, површина 793928 м2, во КО Сујаклари по Имотен 
лист бр. 355, КП бр. 416/2, м.в. „Бунар“, култура лозје, 
класа 2, површина 9962 м2, во КО Сујаклари по Имо-
тен лист бр.356, КП бр. 364/4, м.в. „Трло“, култура ни-
ва, класа 5, површина 72422 м2, во КО Сујаклари по 
Имотен лист бр.57, КП бр. 932/2, м.в. „Ричка“, култура 
нива, класа 5, површина 767 м2, КП бр. 932/2, м.в. 
„Ричка“, култура нива, класа 5, површина 4924 м2, КП 
бр. 939/1, м.в. „Ливада“, култура нива, класа 5, повр-
шина 8350 м2, КП бр. 940, м.в. „Гумно“, култура нива, 
класа 5, површина 1970 м2, КП бр. 941/2, м.в. „Гумно“, 
култура нива, класа 5, површина 856 м2, КП бр. 943/1, 
м.в. „Три даба“, култура нива, класа 5, површина 3734 
м2, КП бр. 949, м.в. „Гуштерка“, култура нива, класа 5, 
површина 3400 м2, КП бр. 950/2, м.в. „Чучки рас“, кул-
тура нива, класа 5, површина 2146 м2, КП бр. 951/2, 

м.в. „Гуштерка“, култура нива, класа 5, површина 336 
м2, во КО Сујаклари по Имотен лист бр.27, КП бр. 
318/2, м.в. „Гуштерка“, култура нива, класа 5, површи-
на 78079 м2, КП бр. 327/2, м.в. „Гуштерка“, култура 
нива, класа 5, површина 657 м2, КП бр. 330/2, м.в. „Ла-
ка“, култура нива, класа 4, површина 2869 м2, КП бр. 
331/2, м.в. „Чучки рас“, култура нива, класа 4, површи-
на 4544 м2, КП бр. 332/2, м.в. „Чучки рас“, култура ни-
ва, класа 5, површина 126127 м2, КП бр.361/2, м.в. „Тр-
ло“, култура нива, класа 3, површина 3555 м2, КП бр. 
362, м.в. „Трло“, култура нива, класа 5, површина 
17810 м2, КП бр. 363, м.в. „Трло“, култура нива, класа 
4, површина 8190 м2, КП бр. 418/2, м.в. „Бунар“, кул-
тура нива, класа 3, површина 483 м2, КП бр. 419/2, м.в. 
„Бунар“, култура нива, класа 3, површина 2281 м2, КП 
бр. 423, м.в. „Гумно“, култура нива, класа 4, површина 
11575 м2, КП бр. 425/2, м.в. „Гуштерка“, култура нива, 
класа 3, површина 2882 м2, во КО Сујаклари по Имо-
тен лист бр. 30, КП бр. 317/2, м.в. „Гуштерка“, култура 
лозје, класа 3, површина 232 м2 и во КО Сујаклари по 
Имотен лист бр.23 на КП бр. 427/2, м.в. „Лака“, култу-
ра лозје, класа 3, површина 46 м2.  

 
Член 2 

Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-
јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлу-
ка, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

                                                                                                                    
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 51-8301/1-11        Заменик на претседателот  

9 јануари 2012 година         на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р.        

__________ 
255. 

Врз основа на член 38 став 3 и став 4 од Законот за 
земјоделското земјиште („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со ТДЗПТУ “СУВО ПОЛЕ”  
ДООЕЛ увоз - извоз с.Лабуништа - Струга, на вкупна 
површина под долгогодишен лозов насад од 80833м2 
во КО Подгорци запишани на Имотен лист бр.442, 
КПбр. 939/1, мв.Суво поле, култура лозје, класа 2, по-
вршина 14713м2, КПбр.984/1, мв. Суво поле, култура 
нива, класа 4, површина 32224м2, КПбр.985, мв.Суво 
поле, култура води, класа неплодно, површина 4155м2, 
КПбр.986, мв. Суво поле, култура нива, класа 4, повр-
шина 21134м2, КПбр.987, мв.Суво поле, култура води, 
класа неплодно, површина 1912м2, КПбр.847, мв.Суво 
поле, култура нива, класа 5, површина 4436м2 и во КО 
Подгорци запишано на Имотен листбр. 443, КП бр. 
2847, мв. Маринска кула, култура води, класа неплод-
но, површина 2259м2.  
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Член 2 
Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-

јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлу-
ка, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

                                                                       
    Бр. 51-8303/1-11                  Заменик на претседателот 
9 јануари 2012 година             на Владата на Република 

    Скопје                                Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
256. 

Врз основа на член 38 став 3 и став 4 од Законот за 
земјоделското земјиште (“Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр.135/07, 18/11 и 148/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
9.01.2012 година, донесе 

                                                   
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ СО  НЕПОСРЕДНА  СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со ДПТУ Агроленд ДОО екс-
порт – импорт Пехчево, со вкупна површина од 
78957м2 во  КО Пехчево запишано на Имотен лист 
бр.2026, на дел од КПбр.2693, мв.Абдиов рид, култура 
овоштарник, катастарска класа 3, површина од 
78957м2. 

                                                                
Член 2 

Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-
јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлу-
ка, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.51-8304/1 - 11               Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
257. 

Врз основа на член 38 став 3 и став 4 од Законот за 
земјоделското земјиште („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр.135/07, 18/11 и 148/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.1.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОД-
ЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со Лазо Тимовски, ул. „Киро 
Аџи Арсов“ бр. 15 Штип, на вкупна површина под дол-
гогодишен насад од 125412 м2 во КО Црник, запишани 
на Имотен лист бр. 262, на КП бр. 219, м.в. „Гујнакот“, 
култура овоштарник, класа 3, со површина од 8338 м2, 
дел од КП бр. 221, м.в. „Чекалната“, култура овоштар-
ник, класа 6, со површина од 98491 м2 и дел од КП бр. 
375, м.в. „Гујнакот“, култура нива, класа 5, со површи-
на од 18583 м2. 

                                                                
Член 2 

Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-
јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлу-
ка, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 51-8305/1-11             Заменик на претседателот  

9 јануари 2012 година        на Владата на Република 
   Скопје                                    Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р.        

__________ 
258. 

Врз основа на член 38 став 3 и став 4 од Законот за 
земјоделското земјиште (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.135/07, 18/11 и 148/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
9.01.2012 година, донесе 

                                                     
ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ  СО НЕПОСРЕДНА  СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со ТДПТУ “ЛИРИ ЈОНА“ ДО-
ОЕЛ с.Велешта Струга, на вкупна површина под  дол-
гогодишен овошен насад од 138583м2, во КО Струга 
запишана на Имотен лист бр.1627, КП бр.2813, мв. 
Ширибегај, култура овоштарник, класа 1, површина 
55492 м2 и во КО Мислешево запишана на Имотен 
лист бр.3072, КП бр.1736, мв.Шаркиница, култура ни-
ва, класа 2, површина 83091м2.  

Член 2 
Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-

јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлу-
ка, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 



18 јануари 2012  Бр. 8 - Стр. 75 
 
 

 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр.51-8306/1 - 11                                 Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година                              на Владата на Република 
    Скопје                                                   Македонија, 
                                                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
259. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2012 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА МРЕСТИЛИШТЕ ЗА РИБИ - РИБНИК, КО ДЕМИР КАПИЈА, ОПШТИНА ДЕМИР  КАПИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесува-

ње на Локална урбанистичка планска документација  за изградба на мрестилиште за риби - рибник, КО Де-
мир Капија, општина Демир Капија. 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена , ги има следните катастарски инди-

кации: 
 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.51-8567/1 - 11                              Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година                             на Владата на Република 
    Скопје                                                 Македонија, 
                                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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260. 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОДБРАНА 
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    Бр. 51-7772/1                              Заменик на претседателот
27 декември 2011 година                                   на Владата на Република 

    Скопје                                                    Македонија, 
                                                                                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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  Бр. 51-5043/1                         Заменик на претседателот
20 септември 2011 година                                      на Владата на Република 

    Скопје                                                   Македонија, 
                                                            м-р Владимир Пешевски, с.р. 

261. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА 
ИЗГРАДБА ОТКУПНО-ДИСТРИБУТИВЕН  ЦЕНТАР  ЗА ОТКУП  ЗЕМЈОДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИ 

КО СУВО ГРЛО, ОПШТИНА ШТИП 
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262. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бр. 51-5075/1                                                     Заменик на претседателот 

20 септември 2011 година                                           на Владата на Република 
    Скопје                                                         Македонија, 
                                                            м-р Владимир Пешевски, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА 
ИЗГРАДБА НА  ОБЈЕКТИ  ЗА  ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА  ВОДА И ЕКСТРАКЦИЈА 

НА СО2, ВО КО МОГИЛА, ОПШТИНА МОГИЛА 
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263. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, ЗА ЛОКАЛИТЕТОТ 

„МАЛО СТОПАНСТВО- ДРЕНОВО“ КО ДРЕНОВО, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

Бр. 51-5060/1                                        Заменик на претседателот
20 септември 2011 година                                         на Владата на Република 

    Скопје                                                        Македонија, 
                                                            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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264. 

 
Бр. 51-7994/1 - 11                               Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година                          на Владата на Република 
    Скопје                                                 Македонија, 
                                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

 
О Д  Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРА-
ДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА СТАНИЦА, КО ДОЛНО СВИЛАРЕ 

ОПШТИНА САРАЈ 
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265.

 
Бр. 51-5048/1                                   Заменик на претседателот 

20 септември 2011 година                        на Владата на Република 
    Скопје                                                             Македонија, 
                                                                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 
 

 
О Д  Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО  ВО ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ (СОЛАРНИ ПАНЕЛИ) СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ  

И ВОДОВИ СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW, КО ДОЛНИ ПОДЛОГ, ОПШТИНА КОЧАНИ 
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266. 

 
Бр. 51-5090/1                                                    Заменик на претседателот 

20 септември 2011 година                        на Владата на Република 
    Скопје                                                            Македонија, 
                                                                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 
 

 

 
О Д  Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 
ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАН-
СКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО НАМЕНА НА ПОВРШИНАТА ЗА ГРАДЕЊЕ НА ЛЕСНА НЕ-
ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА Г-2, ПРЕРАБОТКА НА ДЕКОРАТИВЕН КАМЕН, КО  

ГРУПЧИН, ОПШТИНА ЖЕЛИНО 
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267. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 
84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 
88/2010, 44/2011 и 53/2011),   Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 9.01.2012 година, 
донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРАНИ ЗА 2012 ГОДИНА 
 

1. ВОВЕД 
 
Со Законот за здравствено осигурување е уредено 

здравственото осигурување на граѓаните, правата и об-
врските од здравственото осигурување, како и начинот 
на спроведување на здравственото осигурување. Здрав-
ственото осигурување се установува како задолжител-
но и доброволно осигурување. Задолжителното здрав-
ствено осигурување се установува за сите државјани на 
Република Македонија заради обезбедување на здрав-
ствени услуги и парични надоместоци врз начелата на 
сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно ко-
ристење на средствата под услови утврдени со Закон.  

Со Законот за придонеси од задолжително социјал-
но осигурување се уредуваат видовите на придонеси за 
задолжителното социјално осигурување, обврзниците 
за плаќање на придонеси, обврзниците за пресметка и 
уплата на придонеси, основиците на кои се плаќаат 
придонеси, стапките на придонеси, начинот на пресме-
тка, роковите на плаќање на придонеси, контрола на 
пресметување и уплата на придонеси како и други пра-
шања кои се значајни за утврдување и плаќање на при-
донесите.  

2. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА  
Со Законот за здравствено осигурување се утврдува 

кои категории на лица се задолжително здравствено 
осигурани меѓу кои се и државјаните на Република Ма-
кедонија кои немаат ниту еден основ на здравствено 
осигурување. 

Со Законот за придонеси од задолжително социјал-
но осигурување, горепосочената категорија на граѓани 
на Република Македонија се утврдуваат како обврзни-
ци за плаќање на придонес за задолжително здравстве-
но осигурување, а како обврзник за пресметување и уп-
латување на придонесот е Министерството за здрав-
ство.   

 
3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Со донесувањето на оваа програма се обезбедуваат 

услови за плаќање на придонесот за задолжително 
здравствено осигурување на  државјаните на Републи-
ка Македонија кои немаат ниту еден основ на здрав-
ствено осигурување. Министерството за здравство како 
обврзник за пресметување и уплатување на придонесот 
за задолжително здравствено осигурување ќе може на 
месечна основа да го плаќа придонесот. Согласно тоа, 
овие лица ќе имаат редовно уплатен придонес и со тоа 
непречено користење на здравствените услуги односно 
здравствената заштита.  

 
4. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 
Според податоците добиени од Фондот за здрав-

ствено осигурување на Македонија, државјани на Ре-
публика Македонија кои немаат ниту еден основ на 
здравствено осигурување се околу 250.000, а придоне-
сот за задолжително здравствено осигурување на ме-
сечно ниво, за еден осигуреник е 820,00 денари. 

5. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
За пресметување и уплатување на придонесот за за-

должително здравствено осигурување според оваа про-
грама потребни се средства во износ од 
1.463.000.000,00 денари кои се обезбедени од Буџетот 
на Република Македонија.  

 
6. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА 

 
Надзор над спроведување на Програмата за плаќа-

ње придонес на државјаните на Република Македонија 
кои не се задолжително здравствено осигурани за 2012 
година врши Министерството за здравство и по потре-
ба ја известува Владата на Република Македонија. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на  Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.41-103/1                       Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
268. 

Врз основа на член 46 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2012 година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 180/2011), на Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
9.01.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАМНОМЕРЕН  РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 
ВО 2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

За поттикнување на рамномерен регионален развој 
на Република Македонија во 2012 година, во Буџетот 
на Република Македонија за 2012 година, Раздел  
280.01,  Потпрограма  ОА-Рамномерен регионален  
развој, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС,  се 
утврдени средства во износ од 65.500.000 денари. 

 
Член 2 

Средствата од членот 1 од  оваа  Програма ќе се ко-
ристат за следните намени: 

 
Намена Вкупно 

 денари 
1.Пренесени обврски од 2011 година 28.167.250 
2.Неповратно учество во финансирање 
проекти во планските региони 

 
24.032.920 

3. Неповратно учество во финансира-
ње проекти во подрачјата со специ-
фични развојни потреби 

 
 

6.866.550 
4. Неповратно учество за финансирање 
проекти за развој на селата 

 
3.433.275 

5. Исплата на средства за плаќање на 
придонесите за ПИО и 30 за лица кои 
имаат стекнато право на плаќање 

 
 

2.500.000 
6. Исплата на средства за одобрени ре-
греси на дел од камати по користени 
кредити 

 
 

500.000 
Вкупно: 65.500.000 

 
Член 3 

Средствата од членот 2 точка 1 од оваа Програма  
во* износ од 28.167.250 денари ќе се користат за фи-
нансирање на пренесените обврски од 2011 година (ре-
гионални проекти, проекти за развој на подрачјата со 
специфични развојни потреби и проекти за развој на 
селата). 
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Член  4 
Средствата од членот 2 точка 2 од оваа Програма во 

износ од 24.032.920 денари ќе се  користат за финанси-
рање проекти на планските региони, врз основа  на  
предложени проекти од советите  на  планските регио-
ни.  

Член  5 
Средствата од членот 2 точка 3 од оваа Програма во 

износ од 6.866.550 денари ќе се користат за финансира-
ње проекти во подрачјата со специфични развојни по-
треби, определени со акт на Владата на Република Ма-
кедонија. 

 
Член  6 

Средствата од членот 2 точка 4 од оваа Програма во 
износ од 3.433.275 денари  ќе  се користат за финанси-
рање проекти за развој на селата. 

За користење на  средствата од ставот 1 на овој 
член за одобрени проекти  од општина со седиште во 
град, локалната самоуправа обезбедува учество  од 
50%.од вредноста на проектот. 

Одобрените  проекти од  членот 2 точка 4 од оваа 
Програма од општина  со  седиште  во  село немаат об-
врска  за  кофинансирање на проектите. 

 
Член  7 

Средствата од членот 2 точка 5 од оваа Програма во 
износ од 2.500.000 денари ќе се користат  за исплата на  
придонесите за пензиско- инвалидско  и здравствено 
осигурување за лицата  кои имаат стекнато право на 
плаќање заклучно со 31.12.2007 година, согласно  член 
71 од Законот  за рамномерен регионален развој  и 
истите   продолжуваат да го користат до остварувањето 
на правото на пензија согласно со закон. 

                               
Член 8 

Средствата од членот 2 точка 5 од оваа Програма во 
износ од 500.000 денари ќе се користат  за исплата на 
обврските за одобрените регреси на дел од камати  no 
користени  кредити заклучно со 31.12.2007 година сог-
ласно член 72 од Законот за рамномерен регионален 
развој  и истата продолжува до завршувањето на отпла-
тата на кредитите. 

 
Член 9 

Средствата од член 2  точка 2,  3  и  4  од  оваа Про-
грама ќе се одобруваат  согласно  утврдените  принци-
пи,  цели  и  приоритети  на регионалниот развој во Ре-
публика Македонија  и дефинираните мерки, инстру-
менти  и  финансиски  и  други  средства  за  нивна реа-
лизација утврдени  со  Стратегијата за регионален раз-
вој на Република Македонија, Програмата  за развој  на  
планските  региони,  стратешките документи на општи-
ните  и  подзаконските  акти   за  спроведување   на За-
конот  за рамномерен регионален развој. 

 
Член 10 

За  средствата од член 2 точка 2,  3  и 4 од оваа  
Програма,  на предлог  на  Советот  за  рамномерен ре-
гионален  развој, Владата  на Република Македонија 
донесува  одлуки за доделување на средства за финан-
сирање на проекти  за развој  на планските региони, по-
драчјата со специфични развојни потреби и на селата. 
 

Член 11 
Следење  на  користењето  на   средствата  за  пот-

тикнување рамномерен   регионален   развој  според  
оваа   Програма   ќе  врши Министерството за локална 
самоуправа преку  извештаи за реализација на проекти-
те  за кои  се  доделени  финансиски  средства   подго-
твени  од центрите за развој на планските региони и  
носителите на проектите. 

Член 12 
Оваа програма влегува во сила  со денот  на објаву-

вањето   во „Службен весник на Република  Македони-
ја“. 

 
Бр.41-186/1                       Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                   Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
269. 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички-
от и студентскиот стандард („Службен весник на Ре-
публика Македонија”, бр. 37/1998 и 40/2003) и член 42 
став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2012 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 180/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
9.01.2012 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА 
ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2012 

ГОДИНА 
  
1. Програмата за остварување и развој на дејноста 

во студентскиот стандард за 2012 година е изготвена 
согласно Законот за ученичкиот и студентскиот стан-
дард и Програмата за работа на единките корисници на 
средства - студентските домови. 

Финансирањето на студентските домови се врши 
согласно член 56 став 1 од Законот за ученичкиот и 
студентскиот стандард (“Службен весник на Република 
Македонија” број 37/98 и 40/03). 

Сместување и исхрана на студенти во Република 
Македонија се остварува во осум студентски домови, 
како и во дел од сместувачките капацитети на ученич-
ките домови. Во нив се сместени околу 5.550 студенти.  

Сместувањето на студентите во студентските домо-
ви е организирано според Правилникот за начинот и 
постапката за прием на студенти во државните сту-
дентски домови (“Службен весник на Република Маке-
донија” број 93/07 и 49/11), Правилникот за работа на 
студентските домови и Програмите на студентските 
домови. 

Цената, која ја плаќа Министерството за образова-
ние и наука месечно, за сместување и исхрана за еден 
студент изнесува 3.410 денари за 10 месеци во година-
та. 

Во системот на стипендирање и кредитирање на 
студенти опфатени се:  

- стипендии за студенти-стари корисници запишани 
на додипломски студии на јавните и приватните уни-
верзитети и високообразовни установи во Република 
Македонија со месечна стипендија од 3.630 денари за 
девет месеци во годината; 

- стипендии за студенти запишани на додипломски 
студии по информатика на јавните и приватните 
универзитети и високообразовни установи во Републи-
ка Македонија, со месечна стипендија од 5.500 денари 
месечно за девет месеци во годината; 

- студентски кредити за студенти-стари корисници 
запишани на додипломски студии на јавните и приват-
ните универзитети и високообразовни установи во 
Република Македонија, во месечен износ од 2.420 де-
нари за девет месеци во годината; 

- стипендии Тип “A” за студенти запишани на до-
дипломски студии на јавните и приватните универзите-
ти и високообразовни установи во Република Македо-
нија со месечна стипендија од 4.000 денари за девет 
месеци во годината; 
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- стипендии Тип “Б” за студенти запишани на до-
дипломски студии на јавните и приватните универзите-
ти и високообразовни установи во Република Македо-
нија со месечна стипендија од 3.000 денари за девет 
месеци во годината; 

- стипендии Тип “В” за студенти запишани на до-
дипломски студии на јавните и приватните универзите-
ти и високообразовни установи во Република Македо-
нија со месечна стипендија од 2.500 денари за девет 
месеци во годината; 

- стипендии-школарина за студенти запишани на 
додипломски студии на најпознатите универзитети 
надвор од Република Македонија оствариле право на 
користење на стипендија за струки и дисциплини кои 
се во функција на развојот на стопанството на Репуб-
лика Македонија; 

- стипендии за студенти (школување, трошоци за 
виза, трошоци за дозвола за престој, сместување и ис-
храна во студентски дом, здравствено осигурување, по-
вратен авионски билет и финансиски средства) за сту-
денти од други држави, кои одлично го познаваат анг-
лискиот јазик и ќе студираат на Универзитетот за ин-
форматички науки и технологии “Св. Апостол Павле” 
– Охрид, а потекнуваат од: Албанија, Ерменија, Гана, 
Грузија, Индија, Камерун, Катар, Кина, Мароко, Мол-
давија, Монголија, Русија, Танзанија, Украина, САД и 
Виетнам; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- стипендии за студенти согласно CEPUS програма, 
ТЕМПУС програмата, меѓународна размена на студен-
ти-стипендисти кои се опфатени во процесот на сти-
пендирање и сместување и тоа по 55 евра месечно во 
денарска противредност за стипендирање и превоз, до-
дека за сместување и исхрана во студентски домови це-
ната за еден студент е 6.820 денари месечно; 

- студенти-стипендисти со македонско потекло од 
земјите на балканскиот полуостров, и тоа по 3.300 де-
нари за стипендија за девет месеци во годината, а за 
сместување и исхрана 6.820 денари месечно; 

- согласно Законот за посебните права на припадни-
ците на безбедносните сили на РМ (“Службен весник 
на Република Македонија” број 02/02 и 17/03) опфате-
ни се и студенти - деца на бранителите, кои примаат 
стипендија по 3.630 денари за за девет месеци во годи-
ната, а за сместување и исхрана 6.820 денари месечно; 

- согласно Законот за правата на Претседателот на 
Република Македонија и неговото семејство по преста-
нување на функцијата (“Службен весник на Република 
Македонија” број 46/ 04 и 109/06) опфатено е школува-
њето на Стефан Трајковски; 

- стипендии по други основи, и 
- Одржување на летната школа за филмска режија 

во соработка со Академијата за филм и ТВ ФАМУ од 
Прага, Република Чешка. 

Во Потпрограма ТК – Изградба и реконструкција 
на студентски домови се планира продолжување со ре-
конструкција на дел од студентските домови. 

Согласно одобрените средства со Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2012 година вкупните финансиски 
средства од раздел 16001 – Министерство за образова-
ние и наука за Програма ТК – Реконструкција на сту-
дентски домови се следните:  
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2. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”.       

Бр. 51-7700/1 - 11              Заменик на претседателот 
9 јануари 2011 година             на Владата на Република 

    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
270. 

Врз основа на член 7 од Законот за ученички стан-
дард („Службен весник на Република Македонија” број 
52/2005, 117/2008, 17/2011 и 135/2011) и член  42 став  
3 од Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија за 2012 година (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 180/2011 ), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 9.01.2012 
година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО 
УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2012 ГОДИНА 
   
1. Програмата за остварување и развој на дејноста 

во ученичкиот стандард за 2012 година е изготвена сог-
ласно Законот за ученичкиот стандард, Законот за из-
вршување на Буџетот на Република Македонија за 
2012 година и Програмата за работа на единките ко-
рисници на средства - ученички домови. 

Финансирањето на ученичките домови се врши сог-
ласно член 73 став 1 од Законот за ученичкиот стан-
дард (“Службен весник на Република Македонија” број 
52/05, 117/08, 17/11 и 135/11). 

Во Република Македонија постојат 18 ученички до-
мови, од кои 14 се финансираат од Министерството за 
образование и наука, додека четири ученички дома 
(кои се за ученици со посебни образовни потреби, како 
ученички дом за ученици со оштетен вид, слух и говор 
и ученици со пречки во развојот) се финансираат ком-
бинирано од Министерството за труд и социјална по-
литика и од Министерството за образование и наука. 

Сместувањето и исхраната на учениците во ученич-
ките домови е организирано според Правилникот за на-
чинот и постапката за прием на ученици во јавните 
ученички домови (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 55/10 и 49/11), Правилникот за работа 
на домовите и програмата за воспитно-образовната деј-
ност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сместување и исхрана користат околу 2.550 ученици во 
ученичките домови во Република Македонија. Цената, која 
што ја плаќа Министерството за образование и наука, 
месечно за еден ученик од средното образование е 7.500 
денари месечно без месеците јули и август.  

Со Програма во системот на стипендирање на уче-
ници од средното образование, опфатени се следните 
видови: 

- стипендии за талентирани ученици - спортисти со 
месечна стипендија од 2.200 денари за девет месеци во 
учебната година; 

- стипендии за талентирани ученици од средното 
образование со месечна стипендија од 2.200 денари за 
девет месеци во учебната година; 

- стипендии за ученици со посебни потреби во из-
нос од 2.000 денари за девет месеци во годината; 

- стипендии за социјална поддршка на ученици во 
износ од 1.500 денари за девет месеци во годината;  

- стипендии за ученици - деца без родители - нови 
корисници во износ од 2.000 денари за девет месеци во 
годината; 

- стипендии за ученици - деца на бранителите, кои 
се доделуваат согласно Законот за посебните права на 
припадниците на безбедносните сили на РМ (“Службен 
весник на Република Македонија” број 02/02 и 17/03) 
по основ на потпишани договори со Министерството за 
образование и наука и добиваат износ од 2.200 денари 
за девет месеци во годината; 

- стипендии за ученици со посебни потреби - стари 
корисници и деца без родители - стари корисници по 
основ на потпишани договори со Министерството за 
образование и наука со одличен успех во износ од 
2.200 денари за девет месеци во годината; 

- стипендии за ученици - деца на починатите при-
падници на АРМ во хеликоптерската несреќа, која се 
случи на 12.01.2008 година, по основ на потпишани до-
говори со Министерството за образование и наука во 
износ од 2.200 денари за девет месеци во годината и 

- стипендии по други основи по основ на потпи-
шани договори со Министерството за образование и 
наука. 

Во Потпрограма ТИ – Реконструкција на ученички 
домови, се планираат санациони зафати кај дел од уче-
ничките домови. 

 Согласно одобрените средства со Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2012 година, вкупните 
финансиски средства од раздел 16001 – Министерство 
за образование и наука за Програма 5 – Ученички 
стандард и Потпрограма ТИ – Реконструкција на 
ученички домови, се следните:  
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 51-7701/1 - 11              Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
271. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.79/09, 36/11 и 51/11), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2012 годи-
на, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА 
НА ЕНЕРГИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
I. Појдовна основа  

Владата на Република Македонија со оваа програма 
врши субвенционирање на потрошувачката на енергија 
(електрична енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лес-
но масло за домаќинства / нафта за домаќинство и цен-
трално греење) во 2012 година. 

Со оваа програма се обезбедува континуитет во 
субвенционирањето на потрошувачката на енергија, 
кое Владата на Република Македонија го вршеше врз 
основа на Програмата за субвенционирање на потро-
шувачката на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 6/11).  

 
II. Корисници 

 
Корисници на оваа програма се домаќинства кои се 

корисници на право на социјална парична помош и се-
мејства корисници на правото на постојана парична по-
мош (во понатамошниот текст:  корисник). 

Домаќинства на кои поради работно ангажирање за 
извршување на јавни работи времено им мирува право-
то на социјална парична помош, не се сметаат за корис-
ници на оваа програма. 

Корисникот го остварува надоместок по основа на 
субвенција на дел од потрошената енергија (електрич-
на енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лесно масло за 
домаќинства / нафта за домаќинство и централно грее-
ње), доколку: 

- остварува право на социјална парична помош или 
постојана парична помош, согласно  со Законот за со-
цијалната заштита и  

- извршил плаќање за потрошената енергија, иско-
ристена и платена  во период од 01.01.2012 година до 
31.12.2012 година.  

 
III. Мерки  

Надоместокот за субвенција за потрошена енергија 
ќе се исплаќа на месечна основа.  

Висината на месечниот надоместок за субвенција 
изнесува 600 денари.  

IV. Модалитети на субвенции 
 

Модалитетите на субвенциите ќе зависат од видот 
на енергенсот за кој ќе се определи корисникот за ос-
тварување на надоместокот за субвенционирање на  
трошокот. 

За остварување на субвенционирање на потрошена 
енергија (електрична енергија, огревно дрво, јаглен, ек-
стра лесно масло за домаќинства / нафта за домаќинс-
тво и централно греење), ќе се земаат во предвид сме-
тките од јануари 2012 до декември 2012 година. 

Надоместокот за субвенција корисникот го оствару-
ва во месечен износ од 600 денари. Доколку износот на 
сметката е помал од 600 денари, се исплаќа надоместо-
кот за субвенција за потрошена енергија до износот на 
сметката. 

- Надоместокот за потрошена електрична енергија 
ќе се исплаќа за секоја платена месечна сметка за по-
трошена електрична енергија, која соодветствува со 
адресата на која живее корисникот. Во случај  кога на 
иста адреса со едно електрично броило живеат повеќе 
корисници,  надоместок за субвенција поединечно ќе 
го оствари секој корисник.  

- Надоместокот за централно греење ќе се исплаќа 
за секоја платена месечна сметка за централно греење 
која соодветствува со адресата на која живее корисни-
кот. Во случај кога на иста адреса живеат повеќе ко-
рисници,  надоместок за субвенција поединечно ќе го 
оствари секој корисник. 

- Надоместокот за останатите енергенси, за кои не 
се плаќа месечна сметка, ќе се исплаќа по приложена 
платена сметка, на име на носителот на правото или 
член на неговото семејство/домаќинство. Надоместо-
кот за субвенција се остварува во месечен износ  од 
600 денари до износот на приложената сметка, во кој 
период се исклучува од надоместок за субвенција за 
друг енергенс. 

Во периодот на важење на оваа програма, корисни-
кот може да поднесе барање за надоместокот за суб-
венција за различни енергенси, со тоа што во еден ме-
сец правото на субвенционирање на трошоците се ос-
тварува за еден вид на енергенс, во месечна висина од 
600 денари.   

V. Носители  
Оваа програма ќе ја спроведе Министерството за 

труд и социјална политика и центрите за социјална ра-
бота. 

Корисниците може да поднесат барање за оствару-
вање на надоместокот за субвенција за потрошена 
енергија од 1 јануари 2012 година до 31 декември 2012 
година. 

Барањето се поднесува до надлежниот центар за со-
цијална работа, според местото на живеење на корис-
никот. 

Кон барањето се поднесува следнава документација: 
- платена сметка за електрична енергија или цен-

трално греење,  или 
- платена сметка ( фискална сметка ) и сметкопо-

тврда за останатите енергенси, која гласи на  име на 
носителот на правото или член на неговото семејство / 
домаќинство. За екстра лесното масло за домаќинство-
то, платената сметка и сметкопотврдата ќе се земаат во 
предвид за период  согласно со прописите за продажба 
на овој вид енергенс. 

Субвенционирањето на потрошувачката на енергија 
престанува во следниве случаи: 

-  со престанување на користење на социјална па-
рична помош или постојана парична помош и 

-  доколку субвенцијата е остварена врз основа на 
невистинити или нецелосни податоци, односно со зло-
употреба на истата. 

Корисникот треба да известува за секоја промена 
која се однесува на: 

- промена на носителот за исплата и 
-  промена на домашната адреса. 
Исплатата може да  се врши во еден месец, кумула-

тивно и за повеќе платени  сметки во периодот на ва-
жење на оваа програма. 

Исплатата за огревен материјал (огревно дрво и јаг-
лен) и екстра лесно масло за домаќинства / нафта за до-
маќинство се врши по поднесена сметка за период од 
датата на платената сметка, а најдоцна до 31.12.2012 
година. 
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Опис на градежни интервенции и износи  по училишта Потпрограма ТГ – Изградба 

Центарот за социјална работа води евиденција за 
корисниците за искористениот надоместок за субвен-
ција на месечна основа. 

Од страна на центарот за социјална работа се доста-
вува месечен извештај за бројот на корисници и изно-
сот на средствата до Министерството за труд и соци-
јална политика. 

 
VI. Извори на средства 

 
Програмата за воведување на субвенции за трошо-

ци за потрошена енергија за 2012 година ќе предизвика 
фискални импликации во висина од 144.000.000,00 де-
нари, обезбедени во Буџетот на Република Македонија. 

Исплатата на средствата  од оваа програма ќе се вр-
ши истовремено со исплатата на правата на социјална  
парична помош и постојана парична помош. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2012 
година до 31 декември 2012 година.  

 
Бр.51-7575/1 - 11               Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

272. 
Врз основа на член 42 став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија  за 2012 го-
дина („Службен весник на Република Македонија” 
бр.180/2011), Владата на Република Македонија  на 
седницата одржана на  9.1.2012 година, донесе   

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА  
СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2012 ГОДИНА  

1. Финансирањето на училишните објекти од средното 
образование се врши согласно член 111 од Законот за 
средното образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 40/03, 
42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08 ; 92/08; 
33/10; 116/10; 156/10; 81/11и 51/11).  

Како еден од основите за финансирање на средните 
училишта е обезбедувањето на просторни услови за ре-
ализирање на воспитно - образовниот процес. 

Во оваа Програма, изборот на училишта е направен 
врз основа на приоритети: изградба/доградба на нови 
училишни објекти и продолжување со изградбата на 
веќе започнатите објекти.  Третирани се и училишта 
кај кои неопходно потребна е итна реконструкција или 
санација на училишните објекти. 

Согласно одобрените средства во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2012 година, вкупните финансиски 
средства од Раздел 160.01 – Министерство за образова-
ние и наука за Програма Т, Потпрограма ТГ и Потпро-
грама ТД се следните: 
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Училишта во кои се планира реконструкција и санација Потпрограма ТД – Реконструкција 
  

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
Бр. 51-7698/1 - 11                                       Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година                                     на Владата на Република 
    Скопје                                                        Македонија, 
                                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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273. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на РМ” бр. 79/2009, 
36/2011 и 51/2011)  и член 33 од Законот за извршува-
ње на Буџетот на Република Македонија за 2012 годи-
на („Службен весник на Република Македонија” бр. 
180/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 9.1.2012 година,  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА  
ЗАШТИТА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Појдовна основа 

 
Остварувањето на социјалната заштита во Републи-

ка Македонија во 2012 година се заснова на Законот за 
социјалната заштита, Законот за семејството, Законот 
за вработување на инвалидните лица, Законот за упо-
треба на знаковниот јазик, Законот за инвалидски орга-
низации, Законот за цивилни инвалиди од војната, кри-
вично правните прописи и други закони и подзаконски 
акти, со кои се уредени правата и услугите од социјал-
ната заштита. 

Со Програмата поблиску се уредуваат подрачјата 
на социјална заштита, потребите на населението од со-
цијална помош и заштита, социјалната превенција и 
средствата за остварувањето на социјалната заштита. 
Програмата е усогласена со одредбите од Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2012 година, со кој се предвидува донесување на Про-
грама на Владата на Република Македонија за средс-
твата наменети за социјални надоместоци. 

Со Програмата се врши усогласување на социјална-
та заштита со потребите на граѓаните за подобрување и 
развој на услугите и мерките од социјална заштита. 

Програмата се заснова на политиките и определби-
те на Владата на Република Македонија за 2012 годи-
на, со која се имплементираат стратешките приоритети 
на Републиката за тековната година, Оперативниот 
план за активните програми и мерки за вработување за 
2012 година, Националната стратегија за деинституци-
онализација во системот на социјална заштита во Ре-
публика Македонија 2008-2018 година, Оперативниот 
план за спроведување на Национална стратегија за де-
институционализација во системот на социјална зашти-
та во Република Македонија 2008-2018 година, Акцио-
ниот план за превенција и справување со сексуална 
злоупотреба на деца и педофилија 2009-2012 година,   
Акцискиот план за имплементација на Стратегијата за 
интеграција на бегалци и странци 2008-2014 година, 
Програмата за помош и поддршка при реинтеграција 
на повратници во Република Македонија согласно со 
реадмисионите договори, ревидираната Национална 
стратегија за изедначување на правата на лицата со ин-
валидност 2010-2018 година, Националната стратегија 
за старите лица 2010 – 2020 година, Националната 
стратегија за намалување на сиромаштијата и социјал-
ната исклученост во Република Македонија 2010-2020 
година, Програмата за развој на социјалната заштита 
2011-2021 година и Буџетот на Република Македонија 
за 2012 година.  

Во остварувањето и развојот на социјалната зашти-
та во 2012 година, значајно место ќе имаат меѓународ-
ните документи,  конвенциите и препораките, меѓу кои 
се: Стратегијата за социјална кохезија на Европскиот 
комитет за социјална кохезија, Милениумските развој-
ни цели на ОН во делот на првата развојна цел: нама-
лување на сиромаштијата и други препораки врз осно-
ва на кои ќе се врши постапно приближување кон зако-
нодавството на ЕУ. 

Подрачја на социјална заштита 
 
Социјалната заштита се остварува преку систем на 

мерки, активности и политики за спречување  и надми-
нување на основните социјални ризици на кои е изло-
жен граѓанинот во текот на животот, за намалување на 
сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење 
на неговиот капацитет за сопствена заштита. Социјал-
ната заштита во 2012 година ќе се реализира преку 
обезбедување на: 

- услуги и мерки за социјална превенција, вонин-
ституционална заштита и институционална заштита за 
граѓаните кои се изложени на основните социјални ри-
зици и 

- права на парична помош од социјална заштита, и 
тоа: 

- постојана парична помош за лицата неспособни за 
работа и материјално необезбедени; 

- социјална парична помош за лицата способни за 
работа и материјално необезбедени; 

- паричен надоместок за помош и нега од друго лице; 
- право на здравствена заштита; 
- надоместок на плата за скратено работно време 

поради нега на дете со телесни или ментални пречки во 
развојот; 

- еднократна парична помош или помош во натура; 
- парична помош за социјално домување ; 
- парична помош на лице кое до 18 години возраст 

имало статус на дете без родители и родителска грижа; 
- парична помош на мајка која родила четврто дете 

и 
- додаток за слепило и мобилност.       
Во 2012 година се предвидува да бидат опфатени со 

услугите и мерките на социјалната заштита следниве 
корисници на социјална заштита: 

- малолетни лица: 
- без родителска грижа до 18 годишна возраст- 850 

деца 
- деца во ризик - 203 
- малолетни лица со воспитно социјални проблеми - 

1458 деца;  
- ставени под старателство – 680 деца; 
- сместени во згрижувачко семејство – 230 деца; 
- сместени во установи за социјална заштита – 134 

деца; 
- сместени во дневен центар за деца на улица – 200 

деца; 
- сместени деца во дневен центар за деца со пречки 

во развојот- 350 деца; 
- со пречки во развојот – 850 
- возрасни лица 
- лице кое до 18 годишна возраст имало статус на 

дете без родители и родителска грижа, до навршување 
на 26 години - 500 лица; 

- бездомни лица – 40 лица; 
- жртви на семејно насилство – 500 лица; 
- лица со инвалидност – 5000 лица; 
- стари лица – 450 лица; 
- возрасни лица ставени под старателство – 450 лица; 
- сместени во згрижувачко семејство -  20 лица; 
- сместени во установи за социјална заштита за ста-

ри лица – 130 лица; 
- сместени во установи за социјална заштита – 230 

лица; 
- лица од семејства  со нарушени односи во семејс-

твото - 3.700; 
- возрасни лица со општествено негативни навики  - 

1.100 лица; 
- лица со признат статус на бегалец и лица под суп-

сидијарна заштита - 1113 лица, нови баратели на азил 
сместени во установа – 30 , лица вратени по однос на 
договори за реадмисија -60 лица 
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 - други полнолетни лица корисници на услуги - 
3.600 лица.   

Корисници на социјална заштита се и корисници на 
парични права од социјална заштита и на социјални ус-
луги за згрижување во установа за социјална заштита, 
вонинституционална заштита и друг вид на услуги и 
мерки, согласно со Законот за социјалната заштита.  

 Во рамките на реформските процеси во социјална-
та заштита за учебната 2011/2012 година, се реализира 
Програмата за условен паричен  надоместок за средно 
образование, со цел подобрување на пристапот и ква-
литетот на образованието за учениците во средното 
образование од домаќинства кои се корисници на пра-
во на социјална парична помош. Со оваа програма ќе 
се обезбедат дополнителни парични надоместоци за 
учениците, кое право е условено со запишување и по-
сетување на средното образование и има за цел да го 
зголеми бројот на лица запишани во средно образова-
ние од домаќинства - корисници на правото на социјал-
на парична помош, како и реализацијата на задолжи-
телното средно образование во Република Македонија. 
Средствата за спроведување на оваа програма се обез-
бедени преку Договор за заем со  Меѓународната банка 
за обнова и развој - Светска банка. 

Во текот на 2012 година, ќе продолжи имплемента-
цијата на мерките за намалување на енергетската сиро-
маштија за корисниците на социјална парична помош и 
постојана парична помош, преку Програма за субвен-
ционирање на потрошувачката на енергија. 

 
III.  Потреби на населението и социјалната  

превенција  
1. Развој на социјалната заштита  
Имплементацијата на Националната програма за 

развој на социјалната заштита 2011-2021 година, ќе ја 
следи и оценува Координативно тело, во кое ќе члену-
ва и преставник на Министерството за локална самоу-
права и Заедницата на единиците на локалната самоу-
права, како и преставници на три здруженија. Во сог-
ласност со целите предвидени во Програмата, во текот 
на 2012 година ќе се реализираат активности согласно 
со Оперативниот план за имплементација за 2012 годи-
на. Помеѓу другите активности, од посебно значење е 
изготвување на анализа на потребите од социјални ус-
луги на локално ниво во сите општини во Република 
Македонија. Користејќи ги сознанијата добиени од 
оваа анализа и развојните насоки зацртани во Нацио-
налната програма, ќе се изврши обука на општинската 
администрација, заради нивна подготовка да се вклу-
чат во обезбедување на услуги од социјална заштита на 
локално ниво. 

На почетокот на 2012 година ќе се подготви Нацио-
налната стратегија за заштита и превенција од семејно 
насилство 2012-2016 година.   

 
2. Справување со сиромаштијата и социјалната 

исклученост 
    
Министерството за труд и социјална политика ќе 

продолжи со континуирано развивање на политиките 
за социјално вклучување на најранливите категории на 
граѓани.  Министерството за труд и социјална полити-
ка е еден од клучните носители на целокупниот процес 
на социјална инклузија и континуирано ќе презема 
иницијатива пред Европската комисија  во функција  
на инкорпорирање на заедничките цели на ЕУ во наци-
оналните политики, а кои се однесуваат на почетокот 
на изработката на Заедничкиот меморандум за инклу-
зија. 

Во текот на 2012 година планирано е усвојување на 
оперативните планови за 2012 година за имплемента-
ција на Националната стратегија за намалување на си-
ромаштијата и социјалното исклучување во Република 
Македонија 2010-2011 година, а воедно ќе се посвети 
особено внимание на ревидирање на истата стратегија 
со препораките во ЕУ 2020.  

Со цел суштинско поврзување на националните по-
литики со политиките на локално ниво во 8 партнерски 
општини -  Липково, Конче, Студеничани, Чашка, Ра-
довиш, Берово, Неготино и Пехчево, а во согласност со 
утврдените приоритети во локалните стратегии за со-
цијална инклузија во секоја поеднична општина ќе се 
спроведуваат микро проекти од областа на социјалната 
инклузија, предложени од страна на Невладиниот се-
ктор со што од една страна ќе се обезбеди јакнење на 
нивните капацитети, а од друга страна ќе се овозможи 
унапредување на положбата на ризичните групи во за-
висност од локалните потреби. Министерството за труд 
и социјална политика, обезбеди кофинансирање на ми-
кро проектите кои ќе се спроведуваат во текот на 2012 
година. 

Во рамките на спроведувањето на Националната 
стратегија за деинституционализација во системот на 
социјалната заштита, Министерството за труд и соци-
јална политика, од 1 јануари 2012 година ќе го преземе 
целосното финансирање на двете служби за поддршка 
на домувањето во заедницата, од кои едната е форми-
рана во југоситочниот регион на Македонија,Неготи-
но-Демир Капија, а другата во Скопје (7 станбени еди-
ници за организирано живеење во Неготино-Демир Ка-
пија со 33 корисници и 8 станбени единици во Скопје 
со 31 корисник).  Другите активности за деинституцио-
нализација ќе продолжат во ЈУ Специјален завод  Де-
мир Капија со тоа што во 2012 година се планира да се 
воспостави уште една служба во Скопје со отворање на 
уште 8 нови станбени единици за организирано живее-
ње со поддршка на корисниците со попреченост во 
менталниот развој над 18-годишна возраст, во кои би 
се сместиле уште 32 корисници. За таа цел,  МТСП ќе 
презема активности за продолжување на соработката 
со МХИ Будимпешта, Унгарија во насока на обезбеду-
вање финансиска и техничка поддршка за оваа намена. 
Ке продолжи да се спроведува и Програмата за психо-
социјална поддршка на корисниците сместени во стан-
бените единици за организирано живеење со поддр-
шка, со која во текот на 2012 година ќе биде опфатен и 
стручниот персонал во станбените единици во коорди-
нација со ЈУ Завод за социјални дејности. Ке се врши 
мониторинг и евалуација на квалитетот на услугите во 
станбените единици.   

Вонинституционалната заштита ќе се зајакне и со 
отворање на дополнителни дневни центри за деца на 
улица, на територија на Република Македонија. Плани-
рано е отворање Транзитен центар за 24 часовно сме-
стување на  деца на улица во Охрид. 

Во текот на 2012 година ќе се преземаат интензив-
ни активности за отворање на Советувалиште за деца 
во социјален ризик заради превенција од користење на 
психотропни супстанци во Скопје, како и Советували-
ште за деца кои потекнуваат од семејства каде се врши 
или се вршело насилство во Ресен.  

Во текот на првото тримесечје од 2012 година пла-
нирано е  изготвување на нова Национална стратегија 
за заштита од семејно насилство 2012-2016 година. 

Во текот на 2012 година ќе се имплементира  моде-
лот „Патролни социјални работници на улица” за по-
мош и поддршка на најризичните категории надвор од 
институциите на системот, со посебна мобилизација на 
единиците на локална самоуправа, Црвениот крст на 
град Скопје и Црвениот Крст на Република Македони-
ја, како и  граѓанските организации на локално ниво. 
Пилот општините: Гази Баба, Центар и Ѓорче Петров, 
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ќе ги покажат најсоодветните позитивни практики, по 
што се очекува проширување на оваа форма за работа 
и во други општини.                

Социјалниот сервис, т.н. ,,народни кујни,, ќе се про-
ширува во  руралните средини, согласно со Програмата 
на Владата на Република Македонија за 2012 година. 

Во делот на активностите за инклузија на лицата со 
инвалидност, ќе биде извршена годишна евалуација на 
спроведувањето на Националната стратегија за изедна-
чување на правата на лицата со инвалидност 2010-2018 
година (Ревидирана) и Оперативниот план за спроведу-
вање на истата од страна на Националното координа-
тивно тело за еднакви права на лицата со инвалидност 
во Република Македонија во соработка со Министерс-
твото за труд и социјална политика. Во таа насока, по 
ратификувањето на Конвенција на ООН за заштита на 
правата на лицата со инвалидност, во соработка со дру-
гите министерства и Националниот Совет на инвалид-
ски организации, како и други организации на лица со 
инвалидност ќе биде подготвен Акционен план за усог-
ласување на законските и други мерки со одредбите од 
Конвенцијата.  

Исто така, ќе продолжат обуките за изучување на 
знаковниот јазик, согласно со Законот за употреба на 
знаковниот јазик и Програмата на Националниот сојуз 
на глуви и наглуви на Македонија, финансирани од Бу-
џетот на РМ. 

Во насока на подигнување на грижата за децата со 
пречки во развојот, вклучувајќи ги пред се децата со 
аутизам, планирано е отворање на 1 дневен центар за 
деца со аутизам во Скопје и отворање на 1 Дневен цен-
тар за деца со пречки во развојот во Општина Струми-
ца. 

Почнувајќи од 1 јули 2012 година, ќе стапат на сила 
измените и дополнувањата на Законот за социјалната 
заштита, коишто се однесуваат на воведување на посе-
бен додаток за слепило и посебен додаток за мобил-
ност во висина од 7.000 денари, којшто исклучиво ќе го 
користат 1080 потполно слепи лица и 1061 лице со нај-
тешка телесна попреченост.  

Во 2012 година ќе се продолжи со имплементација 
на Акциониот план за изградба на пристапни рампи, 
лифтови и подвижни платформи за лица со инвалид-
ност во објекти коишто се во надлежност на Мини-
стерството за труд  и социјална политика, и во исто 
време од страна на Министерството ќе се координира-
ат активностите на останатите министерства и јавни 
институции, коишто се задолжени за спроведување на 
овој план. 

Во текот на 2012 година, ќе се продолжи со импле-
ментацијата на Оперативниот план на Националната 
стратегија за стари лица 2011/2012 година.  Исто така, 
ќе започне со работа Национално координативно тело 
за имплементација на Националната стратегија за ста-
ри лица 2010-2020 година во Република Македонија. 
Ресорните министерства на крајот од 2012 година, пре-
ку Националното координативно тело ќе достават Из-
вештај за преземените мерки за спроведување на Опе-
ративниот план 2011/2012 до Владата на Република 
Македонија.  

Во функција на подигнување на грижата кон стари-
те лица, во 2012 година планирано е понатамошно раз-
вивање на социјални сервиси за стари и изнемоштени 
лица во државата, во општини каде се јавува потреба и 
можност за реалиазација преку отворање на Центар за 
давање на помош во домашни услови на изнемоштени 
стари и други возрасни лица во општините Чаир и Кар-
пош. Во рамките на овие сервиси, ќе функционираат 
соодветни патронажни тимови преку кои ќе се задово-
луваат основните егзистенцијални потреби на старите 
лица, како и обезбедување на медицинска нега на исти-
те. Остварувањето на оваа цел бара промена во досе-

гашната политика и пракса во заштитата на старите ли-
ца од претежно институционална форма кон вонинсти-
туционална, децентрализирана заштита и воспоставу-
вање на модел на заштита и услуги достапни за што по-
голем број стари лица во нивниот дом, при тоа потреб-
но е да се искористат сите расположливи ресурси, по-
себно оние во локалната заедница и НВО.  

Исто така, во 2012 година се планира проширување 
на мрежата на дневни центри за стари лица во Општи-
на Вевчани и Град Скопје.  

Во насока за подобрување на состојбата со институ-
ционалната заштита на старите лица во 2012, ќе се за-
почне со активности за изградба на Регионален дом за 
сместување на стари лица во Општина Пехчево. 

Заради подобрување на квалитетот на грижата и за-
штитата на деца во ризик и малолетни сторители на 
кривични дела, ќе се зајакнат капацитетите на стручни-
те тимови во центрите за социјална работа и установи-
те за социјална заштита на деца со воспитно-социјални 
проблеми преку обука на обучувачи на национално ни-
во (едукација на едукатори) и обука на тренери за раз-
вивање на вештини за јакнење на внатрешните капаци-
тети на децата, со цел подобра ресоцијализација и ин-
теграција во општеството. 

Во делот на јакнење и подобрување на грижата за 
децата во ризик и малолетните сторители на кривични 
дела, ќе се спроведе првата обука за специјализирани 
згрижувачки семејства. 

Во текот на 2012 година, заради подобра социјална 
интеграција на лицата со воспитно-социјални пробле-
ми, ќе се воспостави нова  вонинституционална форма 
на заштита на овие лица преку отворање на мал групен 
дом. 

Согласно со Акционот план за имплементација на 
Законот за малолетничка правда, ќе се зајакнат човеч-
ките ресурси во центрите за социјална работа, односно 
кадровско доекипирање на центрите кое директно ќе 
влијае врз успешното спроведување на законот, зголе-
мување на можноста за обезбедување на индивидуален 
пристап и третман на децата во ризик, како и подобру-
вање на спроведувањето на секундарната превенција 
на малолетничко престапништво.Исто така, во текот на 
2012 година, ќе се продолжи со мониторинг и евалуа-
ција на Законот за малолетничка правда, преку изго-
твување на извештаи, учество на работни средби и 
учество во обуки од доменот на малолетничка правда. 

 
3. Активности поврзани со приближување на за-

конодавството во областа на  социјалната заштита 
кон законодавството на ЕУ  

 
Ќе се продолжи во  континуитет  да се следат  за-

конските прописи и препораки  на ЕЗ во доменот на со-
цијалната заштита, со цел истите постапно да бидат 
имплементирани во нашето законодавство. 

Координативното  тело за  следење и еваулација на 
имплементација на Националната програма за развој на 
социјалната заштита 2011-2021 година, ќе изготви опе-
ративен план за спроведување на мерките за 2012 годи-
на. Ќе  започне спроведувањето на планираните актив-
ности во насока на зајакнување на капацитетите на 
установите за социјална заштита и единицитите на ло-
калната самоуправа, нивна меѓусебна координација за 
развој на социјалните услуги на локално ниво, развој 
на превенцијата во областа на социјалната заштита и 
зајакнување на капацитетите на стручните лица во 
установите за социјална заштита. 

Во 2012 година ќе фукционира Информатичка про-
грама за евиденција на корисници на права и услуги од 
социјална заштита. За оваа цел, донесен е Правилник 
за начинот на водење и содржина на евиденцијата за 
корисниците на правата од социјална заштита и  доку-
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ментацијата  за стручната работа, со кој се регулира 
пристапот и користењето на инфоратичките програми 
за права од социјална заштита во центрите за социјална 
работа.   

Спроведувањето на мерките за субвенционирање на 
потрошувачката на енергија за најзагрозените катего-
рии на граѓани, ќе продолжи во 2012 година, преку до-
несување на посебна годишна програма со која ќе се 
утврдат корисниците, мерките, носителите и изворите 
на средствата за намалување на енергетската сирома-
штија.   

4. Тековни активности во социјалната заштита  
Во областа на социјалната заштита се спроведуваат 

активности во насока на подобрување на заштитата на 
граѓаните, подобрување на квалитетот на услугите и 
социјалната превенција. 

- Спроведување на Акциониот план за превенција и 
справување со сексуална злоупотреба на деца и педо-
филија 2009-2012 

Во  2012 год ќе продолжи остварувањето на актив-
ностите предвидени во Акциониот план за превенција 
и справување со сексуалната злоупотреба на деца и пе-
дофилија 2009-2012 година и ќе се направи ревидира-
ње на истиот согласно со резултатите добиени од 
истражувањето за состојбата со сексуалната злоупотре-
ба на деца и педофилијата во Република Македонија.  

Како активност која се предвидува да се спроведе 
во 2012 година, а која произлегува од Акциониот план 
е спроведување на медиумска кампања за сензибилизи-
рање и подигање на јавната свест за проблемот на се-
ксуалната злоупотреба на деца и педофилијата, како и 
изработка на плакати, флаери, прирачници, ДВД и друг 
визуелен материјал.  

Исто така, се предвидува продолжување на работа-
та на СОС линијата и WEB страната за пријавување на 
случаи  на сексуална злоупотреба на деца и педофилија 
и подигање на јавната свест.  

Во 2012 година се планира потпишување и промо-
ција на Кодексот за новинарите при известување во 
случаи на сексуална злоупотреба на деца и педофилија. 

Протоколот за постапување во случаи на сексуална 
злоупотреба на деца  и педофилија се планира во текот 
на 2012 година да биде испечатен и доставен до сите 
центри за социјална работа и социјални установи за 
згрижување на деца.  

Исто така, ќе продолжат и активностите насочени 
кон обезбедување на средства и механизми за спрове-
дување на помош и заштита на децата од сексуална 
злоупотреба и педофилија и ќе се унапредува коорди-
нираниот систем на соработка помеѓу владините ин-
ституции, како и соработката помеѓу владините инсти-
туции и невладините организации  кои ја покриваат 
оваа проблематика. 

Во 2012 година се предвидува да биде донесен За-
кон за Посебен регистар за лица осудени со правосилна 
пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на 
малолетни лица и педофилија  

- Вклучување на здруженија, на приватната иници-
јатива и на физички лица во социјалната заштита.  

 По заокружувањето на законските прописи со кои 
се создадени услови за вклучување на невладиниот се-
ктор во  вршењето на одредени работи од социјалната 
заштита, во 2012 година Министерството за труд и со-
цијална политика ќе продолжи со активностите за раз-
вивање на партнерски однос со здруженијата. Бројот на 
договорените партнерства ќе биде во зависност од рас-
положивите буџетски средства, додека изборот на 
здруженијата  на кои ќе им биде  доверена одредена со-
цијална функција, ќе се спроведе по објавен конкурс, 
со целосно почитување на транспарентноста на постап-
ката.   

Согласно со Законот за инвалидски организации, ќе 
се зајакне соработката со инвалидските и национални-
те инвалидски организации заради оформување на на-
ционалната политика која се однесува на инвалидската 
заштита и мерките за обезбедување на еднакви права и 
можности на лицата со инвалидност. 

Ќе се настојува, партнерски однос за одредени ра-
боти од социјалната заштита да се изгради и со физичи 
лица кои ги исполнуваат  пропишаните   законски  ус-
лови. 

 
- Помош на внатрешно раселените семејства, лица 

вратени по основа на договорите за реадмисија и се-
мејствата на бегалците од други држави  

 
Покрај редовната грижа за внатрешно раселените 

лица, активностите  на Министерството за труд и соци-
јална политика и понатаму ќе бидат насочени на про-
грами со кои ќе се стимулира враќањето на овие лица 
во местото на живеење, додека за бегалците од другите 
држави со признат статус на бегалец односно лица под 
супсидијарна заштита, ова министерство и Центарот за 
интеграција, кој и во текот на 2012 година ќе фукцио-
нира како проектна единица во рамки на Министерс-
твото за труд и социјална политика, ќе преземат мерки 
за олеснување на процесот на интеграција за овие лица, 
согласно со Акцискиот план за имплементација на 
Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2008-
2014 година, за што до овој момент се изработени 135 
индивидуални програми за интеграција за лицата кои 
пристапија кон овој процес. За суте ови лица во текот 
на 2012 година ќе се направат напори за имплемента-
ција на поголем број на активности предвидени со ин-
дивидуалните интеграциони програми. 

За лицата вратени во однос на договорите за реад-
мисија кои при враќањето се судруваат со одредени 
проблеми во рамки на “Програмата за помош и поддр-
шка при реинтеграција на повратници во Република 
Македонија согласно со реадмисионите договори” 
предвидени се сет мерки и активности со кои ќе им се 
овозможи олеснет пристап на овие лица до социјалните 
права. 

 
- Инспекциски надзор 
 
 Со инспекцискиот надзор во социјалната заштита, 

во 2012 година се очекува понатамошно активно спро-
ведување на надзорот над применувањето и спроведу-
вањето  на законските прописи, со кои се уредени ра-
ботите од социјалната заштита, надзор над остварува-
ње на правата и исполнувањето на обврските на корис-
ниците на правата, исполнување на условите за врше-
ње на дејности од  социјалната заштита, предвидени со 
Законот за социјалната заштита. Од работата во инс-
пекцискот надзор се очекуваат понатамошни позитив-
ни  резултати, особено во примената на Законот во де-
лот на парична помош од социјална заштита и социјал-
ните услуги.  

    
IV. Средства за остварување на социјална заштита 

 
За остварување на Програмата за социјална заштита 

во Буџетот за 2012 година планирани се буџетски 
средства на раздел 15001, на следниве буџетски под-
програми: 

1. Потпрограма 40 – центри за социјална работа и 
Завод за социјални дејности. Во 2012 година на оваа 
потпрограма се предвидени буџетски средства во износ 
од 449.772.000 денари, средства од основен буџет (при-
ходи) во износ од 100.000 денари, средства од самофи-
нансирачки активности во износ од 700.000 денари  и 
средства од донации во износ од 1.400.000 денари. 
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2. Потпрограма 41 – дневни центри и прифатили-
шта за вонинституционална социјална заштита. Во Бу-
џетот за 2012 година на оваа потпрограма се планирани 
89.865.000 денари и средства од донации во износ од 
7.200.000 денари. 

3. Потпрограма 42 – установи за институционална 
социјална заштита. Во Буџетот за 2012 година на оваа 
потпрограма се планирани 248.826.000 денари, средс-
тва од основен буџет (приходи) во износ од 6.405.000 
денари, средства од самофинансирачки активности во 
износ од 59.400.000 денари  и средства од донации во 
износ од 6.200.000 денари. 

4. Потпрограма 44 – програма за условени парични 
трансфери. Во Буџетот за 2012 година на оваа потпро-
грама се планирани средства од заем од Светска банка 
во износ од 121.310.000 денари и средства од основен 
буџет ( приходи ) во износ од 125.000 денари. 

5. Потпрограма 4А – изградба, опремување и одр-
жување на објекти за социјална заштита. Во Буџетот за 
2012 година на оваа потпрограма се планирани 
26.800.000 денари. 

6. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална за-
штита. Во Буџетот за 2012 година на оваа потпрограма 
се планирани 3.000.000.000 денари за социјални надо-
местоци на ставка 471, 106.800.000 денари трансфери 
до Фондот за здравствено осигурување на ставка 433 и 
144.000.000 денари за енергетска сиромаштија на ста-
вка 464. 

а) На ставката 471-Социјални надоместоци во износ 
од 3.000.000.000 денари, ќе бидат распоредени за: 

Постојана парична помош - се исплаќа на лицата 
кои се неспособни за работа и материјано необзбедени, 
кои не можат да остварат средства за егзистенција сог-
ласно со други прописи. Во 2012 година се очекува 
бројот на овие  корисници да изнесува   5.500 корисни-
ци, за што ќе бидат потребни 278.000.000 денари; 

Социјална парична помош - се исплаќа на дома-
ќинства чии членови се способни за работа, но се мате-
ријално необезбедени. Во 2012 година се очекува да 
бидат опфатени околу 42.000 домаќинства. За исплата-
та на социјалната помош ќе бидат реализирани 
1.353.480.000 денари; 

Паричен надоместок за помош и нега од друго лице 
- се исплаќа на лица над 26 годишна возраст кои не мо-
жат да ги вршат основните животни потреби без по-
мош од друго лице (лицето е со умерени, тешки и дла-
боки пречки во менталниот развој, лице со потешка и 
најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице, 
како и лице со трајни промени во здравственета состој-
ба).  Се очекува правото да го стекнат просечно околу 
20.000 корисници. Потребните средства за задоволува-
ње на правото ќе изнесуваат 1.200.000.000 денари; 

Право на надоместок на плата за скратено работно 
време поради нега на дете со телесни или ментални 
пречки во развојот - ова право кое е утврдено со Зако-
нот за социјалната заштита и со Законот за работни од-
носи, го остварува еден од родителите на хендикепира-
но дете, доколку родителите се во работен однос. За 
оваа намена во 2012 година се предвидени 4.000.000 
денари; 

Еднократна парична помош и помош во натура - 
ова право можат да го остварат лица или семејства кои-
што се нашле во положба од социјален ризик заради 
претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подол-
го лекување или друга социјална криза, како и за по-
времена помош на одделни биолошки семејства кои се 
грижат за  свои членови кои се лица со одреден степен 
на инвалидност и лица на кои им престанува згрижува-
њето во установа за деца без родители и родителска 
грижа или згрижувачко семејство. За ова право ќе се 
реализираат  35.000.000 денари;  

Право на домување -право на паричен надоместок 
за домување согласно со Законот за социјалната зашти-
та има лице без родители и родителска грижа до 18 го-
дишна возраст, односно по престанување на старателс-
твото најмогу до 26 годишна возраст. Паричен надоме-
сток за домување се обезбедува и за лицата со признат 
статус на бегалец, согласно со одредбите од Законот за 
азил и привремена заштита, се до периодот на презема-
ње на оваа одговорност од страна  на локалната самоу-
права. За оваа намена во Буџетот за 2012 година се 
предвидени 2.760.000 денари. 

Парична помош на лице кое до 18 години возраст 
имало статус на дете без родители и родителска грижа 
- со правото можат да се стекнат лицата со стекнат ста-
тус на дете без родители и родителска грижа, доколку 
по полнолетството се без средства за егзистенција, од-
носно се на редовно школување, се до навршување на 
26 годишна возраст. Во рамките на ова право се обез-
бедува и дополнителна помош за лицата кои се запи-
шани по прв пат на студиска година  од прв, втор и 
трет циклус - докторски студии, како редовни или во-
нредни студенти  на јавните високообразовни устано-
ви. Во 2012 година, вкупниот број на овие корисници 
ќе изнесува околу  110 лица. За оваа намена во Буџетот 
за 2012 година се предвидени 7.840.000 денари. 

Правото на додаток за слепило се обезбедува за 
потполно слепо лице над 26 годишна возраст, а право-
то на додаток за мобилност се обезбедува на лице над 
26 годишна возраст со 100 % телесен инвалидитет и 
лице со умерени, тешки и длабоки пречки во ментални-
от развој коешто без помош на инвалидска количка не 
може да ги задоволи основните животни потреби, утвр-
дени од стручен орган и со решение на центарот за со-
цијална работа. Правото ќе почне да се применува од 
јули 2012 година, за што во Буџетот за 2012 година се 
предвидени 90.720.000 денари.  

Право на надоместок за трошоци за сместување и 
надоместок за згрижување на сместеното лице во згри-
жувачко семејство- ќе се исплатува на семејствата кои 
во семејството ќе згрижат лице, корисник на социјална 
заштита. Ова  право ќе го остварат околу 200 семејства  
кои ќе згрижат околу 290 лица, за што се очекува да се 
реализираат 27.000.000 денари; 

Сместување во ученички домови или други устано-
ви на деца без родители  и родителска грижа до оспо-
собувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна до 
завршувањето на средното образование, ако не посто-
јат можности згрижувањето и воспитанието да се обез-
беди на друг начин; дете со воспитно-социјални проб-
леми (занемарено, злоставувано и социјално необезбе-
дено дете); дете со нарушено поведение; за кои цента-
рот ќе оцени дека установата може да обезбеди чување, 
воспитување, образование и нормален развиток на де-
тето. За оваа намена во Буџетот за 2012 година се пла-
нирани 1.200.000 денари. 

б) На ставката 433-Трансфери до Фондот за здрав-
ство во износ од 106.800.000 денари, ќе бидат распоре-
дени за остварување право на здравствена заштита на 
корисниците на социјална заштита на следниве права: 
постојана парична помош, сместување во згрижувачко 
семејство, паричен надоместок за помош и нега од дру-
го лице, сместување во установи за социјална заштита, 
парична помош на лице кое до 18 годишна возраст 
имало статус на дете без родители и родителска грижа, 
лице-жртва на семејно насилство за кое се презема 
мерка на заштита согласно со Законот за семејството и 
лице опфатено со организирано самостојно живеење со 
поддршка. 

в) На ставката 464 – разни трансфери, дел од средс-
твата во износ од 144.000.000 денари се наменети за 
програма за субвенционирање на електрична енергија. 
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7. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инва-
лиди од војната. Во Буџетот за 2012 година на оваа 
потпрограма се планирани 102.000.000 денари и 

8. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бе-
галци и азиланти. Во Буџетот за 2012 година на оваа 
потпрограма се планирани 62.673.000 денари. Средс-
твата на оваа потпрограма се наменети за надоместок 
на правата за внатрешно раселените семејства, лица 
вратени по основа на договорите за реадмисија и се-
мејствата на бегалците од други држави . 

Распределбата на финансиските средства наменети 
за социјална заштита е направена во согласност со 
обезбедените средства во Буџетот на Република Маке-
донија за 2012 година, со напомена дека во 2012 годи-
на ќе се измират и неизмирените обврски по основа на 
правата од 2011 година. Овие средства во зависност од 
опфатот на правата, услугите и активностите од соци-
јалната заштита во текот на годината, може да се мену-
ваат согласно со закон. 

Во рамки на расположивите средства од Буџетот на 
Република Македонија за 2012 година и Програмата за 
остварување на социјалната заштита за 2012 година, ќе 
се обезбеди  редовна исплата на социјалната помош за 
граѓаните кои оствариле право на парична помош од 
социјална заштита. Ќе се подобрат условите за живот и 
работа на згрижените корисници во институционална-
та и вонинституционалната заштита, со понатамошно 
проширување на мрежата на формите за згрижување на 
вонинституционалната заштита. Ќе се работи на ната-
мошно зајакнување на капацитетите на центрите за со-
цијална работа и другите установи, преку обука на 
стручните кадри и воведување на процесот на лицен-
цирање на стручните работници. 

V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 51-7722/1-11                Заменик на претседателот 
9 јануари 2012 година            на Владата на Република 

    Скопје                                     Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
274. 

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за заштита 
на децата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08, 83/09, 
156/09, 51/11 и 157/11 ) и член 34 од Законот за извр-
шување на Буџетот на Република Македонија за 2012 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 180/11 ) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 9.01.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ  НА ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТАТА 
НА ДЕЦАТА ЗА  2012 ГОДИНА  

Заштитата на децата е организирана дејност  засно-
вана на правата  на децата како и на правата и обврски-
те на родителите за планирање на семејството и на др-
жавата и единиците на локалната самоуправа за водење 
хумана популациона политика. 

Поддршката на заедницата се остварува со обезбе-
дување услови и ниво на животен стандард што соод-
ветствува на физичкиот, менталниот, емоционалниот, 
моралниот и социјалниот развој на децата, при што др-
жавата и единиците на локалната самоуправа се грижат 
во согласност со расположливите материјални можно-
сти да им помогнат на родителите во издржувањето, 
подигнувањето, грижата и заштитата на децата. 

Заштитата на децата како систем на организирани 
мерки и активности на државата за грижа и заштита на 
децата се остварува согласно со Законот за заштита на 
децата и подзаконските акти. 

Развојот на дејноста за заштитата на децата се утвр-
дува со годишна  Програма која согласно со Законот за 
заштита на децата, ја носи Владата на Република Маке-
донија и истата  е во функција на спроведување и уна-
предување на системот на заштитата на децата. Оства-
рувањето на програмата  е во  согласност со  утврдени-
те програми со Буџетот на Република Македонија за 
2012 година, како и врз основа на одредбите во  Зако-
нот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2012 година во делот на надоместоците за  дет-
ска заштита. 

Во остварувањето на заштитата на децата, влијаат и 
одредени  развојни документи на Владата на Републи-
ка Македонија: Програмата за работа на Владата на Ре-
публика Македонија 2011 - 2015 година, Стратегијата 
за демографски развој на Република Македонија 2008 - 
2015 година, Одлуката за утврдување на стратешките 
приоритети на Владата на Република Македонија  за 
2012 година како и други акти и анализи  со кои се вли-
јае на подобрувањето на заштитата на децата. 

Во реализацијата на заштитата на децата   значајно 
место  имаат и Конвенцијата за правата на детето и 
други конвенции и протоколи, потоа Милениумските 
развојни цели на ОН во делот на првата развојна цел: 
намалување на сиромаштијата и други документи со 
што  се врши постапно приближување кон законодав-
ството на ЕУ.  
I.  Цели и задачи во остварувањето на заштитата на 

децата 
 
       Државата  како основен носител на заштитата 

на децата, согласно расположливите финансиски мож-
ности, за одредени групи деца дава определена матери-
јална помош на родителите за издржување, подигање, 
грижа и заштита на децата, но исто така финансиски го 
подржува организирањето и  функционирањето на јав-
ните установи и служби за заштита  на децата.  

Во согласност со  Уставот на Република Македони-
ја,  Владата на Република Македонија донесе Стратеги-
ја за демографски развој на Република Македонија 
2008 – 2015 година и согласно со истата се  направија 
соодветни  законски измени во делот на правата за за-
штита на  децата. 

- Правото на еднократна парична помош за новоро-
денче и  во 2012 година ќе се обезбедува само за  ново-
родено  дете  во семејството  родено при првото раѓање 
на мајката  (едно, близнаци и сл.) како и за првото по-
своено дете, без притоа да се земаат во предвид оства-
рените приходи во семејството, со цел на семејството 
да му се помогне во покривањето на трошоците кои се 
неопходни за новороденчето; 

- Правото на родителски додаток за дете и во 2012  
година ќе се обезбедува само за третото  живо дете по 
редот на раѓање на мајката, а ќе се продолжи и со кори-
стење на стекнатите права за децата родени  заклучно 
со 11 април 2010 година како трето и четврто дете;  

- Правото на детски додаток, како и правото на по-
себен додаток во 2012 година ќе се обезбедуваат на со 
законот утврден начин; 

- Министерството за труд и социјална политика ќе 
поддржи изградба и отворање на нови детски градинки 
како и формирање  на најмалку 5 групи на деца во дру-
ги просторни услови кои би функционирале во состав 
на постојните општински  јавни установи – детски гра-
динки;  

- Министерството за труд и социјална политика со 
цел да се обезбеди подоследна  имплементација на 
„Стандардите за рано учење и развој“ во контекст на  
политиката за ран детски развој со крајна цел да  се 
зголеми опфатот на децата и да се подигне квалитетот 
на образованието за предучилишната возраст на деца-
та, ќе пристапи кон ревидирање на Законот за заштита 
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на децата во функција на вградување на центрите за 
ран детски развој во системот на заштитата на децата,  
со што ќе се создадат услови за алтернативни форми на 
опфат на децата со цел достапност и зголемување на 
опфатот на децата со  згрижување и воспитанието на 
деца до 6 годишна возраст односно до поаѓање во ос-
новно училиште, со што ќе се овозможи и децата на 
оваа возраст од руралните и маргинализираните среди-
ни како и од средините во кои има помал број на деца 
од оваа популација да се социјализираат и едуцираат 
преку полудневни и скратени програми; 

- Со поддршка на УНИЦЕФ ќе бидат во функција  
22-та Центри за ран детски развој кои функционираат 
во  економски најзагрозените рурални средини; 

- Министерството за труд и социјална политика 
истовремено ќе ги анализира и можностите во држава-
та за  целосно вклучување со полудневни и скратени 
програми, како универзално право на заштита на деца-
та, на генерацијата деца од предучилишна возраст пред 
поаѓање во основно училиште, во јавните детски гра-
динки или за алтернативните форми на згрижување и 
воспитание; 

Дејноста на заштитата на децата е од јавен интерес 
и се остварува преку   обезбедување на: 

- права  за заштита на децата (детски додаток, посе-
бен додаток, еднократна парична     помош за новоро-
денче, партиципација и  родителски додаток за дете) ; 

- облици за заштита на децата (згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст, одмор и ре-
креација на деца) и 

- други облици  на заштита на децата. 
Основна цел на дејноста - заштита  на децата и во 

текот на 2012 година е обезбедување на услови за оп-
тимален опфат на децата во системот на правата за за-
штита на децата како и  во  постојните јавни установи 
за згрижување и воспитание  на децата, целосно и ра-
ционално искористување на  просторните, кадровските 
и другите ресурси преку имплементација на постојните 
законски решенија, како и на создадените  услови за 
алтернативни и други форми на згрижување и воспита-
ние на популацијата деца до 6 години живот  со реви-
дирањето на Законот за заштита на децата. 

Поголемиот опфат на децата се реализира со доне-
сувањето на Стандардите и нормативите за вршење на 
дејноста на детските градинки каде помеѓу другото се 
создадени  услови за проширување на мрежата  на јав-
ните установи за деца  – детски градинки како и  вклу-
чување и  на приватниот сектор во заштитата на децата 
со основањето на приватни установи за деца-детски 
градинки, а со создадените законски услови за продол-
жување на рокот за трансформација на правните лица 
уште за шест месеци се создадоа услови правните лица 
чија регистрирана претежна дејност не е од областа на 
заштитата на децата, а вршат работи од областа на за-
штитата на децата (згрижување и воспитание на деца 
од предучилишна возраст односно одмор и рекреација 
на деца) да го трансформираат правното лице без ли-
квидација, со што преку добивање од Владата на Ре-
публика Македонија на одобрение за трансформирање 
во приватна установа за деца со добивањето на реше-
ние за вршење на дејноста да влезат во дејноста на за-
штитата на децата (детски градинки односно детски 
одморалишта) со што ќе се зголеми капацитетот за оп-
фатот на децата.   

Активностите  во насока на подобрување на зашти-
тата на децата  во 2012 година ќе бидат насочени кон 
остварување на следните  основни задачи: 

 - заокружување на  процесот на  децентрализација-
та во дејноста заштита на децата ќе продолжи  преку  
соработка со органите на локалната самоуправа, однос-
но со продолжување на давањето поддршка за основа-
ње на општински детски градинки со цел самостојно 

функционирање  на објектите на јавните установи за 
деца кои се лоцирани на нивната општина, како и осно-
вање на нови јавни установи за деца со помал капаци-
тет и усогласен со потребите  на општината, реализира-
ње на надзорот, давање на препораки и насоки и воспо-
ставување на партнерски однос во реализирање на деј-
носта; 

 -плурализација во дејноста преку функционирање 
на приватниот сектор со основање на нови приватни 
установи за деца како и во рамките на со закон  созда-
дените  услови за  давање можност и на други физички 
и правни лица да вршат одредени работи од дејноста 
згрижување и воспитание на децата; 

-организирање на одделни услуги од дејноста згри-
жување и воспитание на деца и во други просторни ус-
лови (основно училиште, болница, дом на култура, 
месна заедница и други установи, во станот на родите-
лите) согласно материјалните можности, со приоритет 
во вршење на истите во подрачјата каде не постојат об-
јекти за организирано згрижување на деца, давање 
одредени услуги од дејноста на градинките на деца и 
семејства, како и организирање на повремено чување 
на деца во домашни услови, согласно Законот за за-
штита на децата; 

-изградба на нови објекти, доградба, реконструкци-
ја и одржување на објектите во дејноста на заштитата 
на децата, со приоритетно, целосно и рационално иско-
ристување на сите кадровски, просторни и други ре-
сурси како и развој на разни видови програми за дејно-
ста со различно траење и цена на чинење; 

 -поддржување на програмските активности за деца 
од областа на културата, издавачката, згрижувачката и 
воспитната дејност, екологијата, уметноста, рекреатив-
ните и слободни активности и спорт, заштитата на деца 
со специфични потреби, како и програмски активности 
кои ги остваруваат организациите (здруженијата) за де-
ца; 

- следење на развојот на заштитата на децата и ра-
боти поврзани со хумана популациона политика, оства-
рувањето на правата за заштита на децата  како и ос-
тварувањето на постапката  согласно закон; 

- во рамки на ССТ проектот ќе  отпочне  воведува-
њето на автоматска обработка на податоците во делот 
на правата за заштита на децата и поврзување на Ми-
нистерството за труд и социјална политика со центрите 
за социјална работа;  

- Со поддршка на УНИЦЕФ ќе продолжат отпочна-
тите активности за автоматска обработка на податоци 
на јавни детски градинки и поврзување на Министерс-
твото за труд и социјална политика со јавните детски 
градинки; 

- обезбедување на редовна  и навремена исплата на 
со законот утврдени  парични права за децата. 

 
1.Права за заштита на децата 

 
 Правата за заштита на децата како парични надо-

местоци, под услови утврдени со Законот за заштита на 
децата  ги обезбедува државата со средства од Буџетот 
на Република Македонија. 

  Поголем обем на права од определените права во 
законот може да обезбеди единицата на локалната са-
моуправа /општината, Градот Скопје и општината во 
Градот Скопје/, доколку за тоа обезбеди средства од 
сопствени извори. 

  Паричните надоместоци согласно Законот се ос-
тваруваат како право на: детски додаток,    посебен до-
даток, еднократна парична  помош за новороденче, 
партиципација и родителски додаток за дете и истите 
имаат за цел преку обезбедувањето на  материјална по-
мош на родителите да им помогнат за издржување,  по-
дигање, грижа и заштита на детето. 
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 Во рамките на средствата утврдени со Буџетот на 
Република Македонија за 2012 година се предвидува 
парични примања на деца да користат во просек  околу  
55 000  деца, како придонес во остварувањето на при-
марната одговорност на родителите во обезбедувањето 
на услови за живот, потребен за развој на детето, од-
носно животен стандард што одговора на неговиот фи-
зички, ментален, душевен, морален и социјален развој. 

 
а) Детски додаток 
Детски додаток е право на детето кое може да го  

оствари еден од родителите на детето,  државјанин на 
Република Македонија со постојано место на живеење 
во Републиката, за дете државјанин на Република Ма-
кедонија кое е на редовно школување во Републиката, 
во зависност од возраста на детето и материјалната со-
стојба на семејството  како и другите услови утврдени 
со Законот за заштита на децата. 

  Право на детски додаток согласно Законот за за-
штита на децата и соодветниот подзаконски акт може 
да има дете  до навршување на 18 години живот, до-
колку е на редовно школување и ако просечните месеч-
ни приходи во семејството на детето по член на семејс-
твото не го надминуваат утврдениот  граничен износ 
согласно со Законот (за 2010 година истиот изнесува 
2.490 денари, а за самохран родител 4.980 денари и 
истиот за 2012 година ќе се усогласи со порастот на 
трошоците на живот за претходната година објавени од 
Државниот завод за статистика, во јануари за тековната 
година). Правото на детски додаток  може да го оства-
ри еден од родителите на детето, при што треба да ги 
исполнува и другите  услови предвидени со Законот.  

 Правото на детски додаток во 2012 година се оче-
кува да го остварат во просек    околу 26 000 деца од 
околу 12 800  корисници-семејства. 

Висината на детскиот додаток согласно со Законот,  
почнувајќи од  2010  година е искажана во апсолутен 
износ кој зависи од возраста на детето (716 денари, за 
дете до 15 години живот, односно додека е редовен 
ученик во основно училиште, а 1.136 денари, за дете од 
15 до 18 години живот, односно додека е редовен уче-
ник во средно училиште) при што вкупниот месечен 
износ за детски додаток за кои родителот го остварил 
правото да изнесува 1.800 денари и истите од 2010 го-
дина  се усогласуваат со порастот на трошоците на жи-
вот за претходната година објавени од Државниот за-
вод за статистика, во јануари за тековната година.  

б) Посебен додаток 
 Право на посебен додаток има еден од родителите 

на детето со постојано место на живеење во Република 
Македонија, ако  детето е државјанин на Република 
Македонија со постојано место на живеење во Репуб-
лика Македонија до навршени 26 години живот и тоа 
за дете со специфични потреби кое има пречки во те-
лесниот или менталниот развој или комбинирани преч-
ки во развојот утврдени со Законот, доколку не е ин-
ституционално згрижено на товар на државата. Наодот, 
оцена и мислење за  остварување на посебен додаток  
го издава  соодветен стручен орган. 

 Правото на посебен  додаток во 2012 година се 
очекува да го остварат околу 6 500 деца од околу  6200 
семејства.   

  Висината на посебниот додаток согласно  со Зако-
нот почнувајќи од 2010 година е утврдена во апсолутен 
износ од 4.202 денари и истата  се усогласува со пора-
стот на трошоците за живот претходната година обја-
вени од Државниот завод за статистика, во јануари за 
тековната година. 

в) Еднократна парична помош за новороденче 
Еднократна парична помош за новороденче  се 

обезбедува на семејството  за прво новородено дете. 
 Право на користење на  еднократна парична по-

мош за  новороденче има еден од родителите, државја-
нин на Република Македонија со постојано место на 
живеење во Република Македонија за дете родено на 
територијата на Република Македонија. 

 Висината на еднократната парична  помош за  но-
вороденче почнувајќи од 2010 година е утврдена во ап-
солутен износ од 4.829 денари и истата  се усогласува 
со порастот на трошоците за живот за претходната го-
дина објавени од Државниот завод за статистика, во ја-
нуари за тековната година. 

Во 2012 година се предвидува правото на еднократ-
на парична помош за новороденче да се оствари за око-
лу 8 500 деца од околу 8 130 семејства. 

          
г) Партиципација 
Во зависност од материјалната состојба на семејс-

твото  се обезбедува партиципација во   трошоците за 
згрижување и воспитание во јавна установа за деца-
детска градинка. 

Партиципацијата ќе се обезбедува во цената на ус-
лугата по дете што ја плаќа  родителот. 

  Во 2012 година доколку се обезбедат потребните  
финансиски средства  се предвидува правото на парти-
ципација да се оствари за околу  12000 деца. 

 
д) Родителски додаток за дете 
 Родителски додаток  за дете е право кое го оствару-

ва мајка за своето трето живо дете и која  е државјанин 
на Република Македонија со постојано место на живее-
ње во Република Македонија последните три години 
пред поднесување на барањето.  

 Родителскиот додаток за дете не може да се оства-
ри ако мајката во моментот на поднесувањето на бара-
њето живее и работи во странство.   

Во случај  мајката да не е жива, да го напуштила де-
тето, или од оправдани причини да е спречена непо-
средно да се грижи за детето, правото наместо мајката 
може да го оствари таткото или старателот доколку ги 
исполнуваат потребните услови.  

Родителскиот додаток за трето дете ќе се исплатува 
месечно, за период од десет години, во висина утврде-
на во апсолутен износ од 8.048 денари  која и истата  ќе 
се усогласува со порастот на трошоците за живот за 
претходната година објавени од Државниот завод за 
статистика, во јануари за тековната година.  

Родителски додаток за дете /за трето  и четврто де-
те/ и во 2012 година  ќе се обезбедува и за децата  за 
кои е остварено/стекнато ова право пред да се донесат 
законските измени во висина од 8.048 денари за трето 
дете; 11.267 денари за четврто дете и 16.096 денари за 
единствениот родителски додаток, усогласени со пора-
стот на трошоците на живот објавени од Државниот за-
вод за статистика, во јануари за тековната година. 

 Во 2012 година се предвидува правото на родител-
ски додаток за дете да се оствари/продолжи за околу  
12. 000  деца. 

 
2. Облици на заштита на децата  

 а) Згрижување и воспитание на децата од преду-
чилишна возраст - е облик на заштита на деца кој ка-
ко дејност се организира за згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитание, образование, спортско-рекреатив-
ни, културно-забавни активности, мерки и активности 
за подобрување и зачувување на здравјето и за поттик-
нување на интелектуалниот, емоционалниот, физички-
от, менталниот и социјалниот развој на детето до 6 го-
дини живот, односно до вклучување во основното 
образование и се обезбедува и остварува во детска гра-
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динка. Одредени работи од дејноста  згрижување и 
воспитание на деца, под услови и на начин утврдени со 
Законот, можат да вршат и правни и физички лица. 

Дејноста на детските градинки се остварува преку 
организирање и спроведување на програми кои според 
времетраењето на програмата се програми за: целодне-
вен престој, полудневен престој, скратени програми, 
пилот програми, програма за продолжен престој, вон-
институционални форми на активности со деца. 

Во услови  кога во местото на живеење нема јавна 
детска градинка, односно детската градинка нема сло-
бодни места, а родителите имаат интерес  за вклучува-
ње  во детска градинка  на одреден број деца, според 
кои во согласност со нормативите и стандардите за  вр-
шење на дејноста може да се формира една група, јав-
ната детска градинка одделни услуги од својата деј-
ност,  може да организира  во други просторни услови 
како и да организира и повремено чување на деца во 
домашни услови што ќе го остварува со постојниот ка-
дар од детската градинка, надворешни соработници и 
стручни работници. 

За овие активности јавната установа за деца – дет-
ска градинка  треба да обезбеди согласност од Мини-
стерството за труд и социјална политика. 

Во состав на јавна детска градинка согласно зако-
нот можат да се формираат советувалишта за деца и 
родители, во функција на социјализација на децата и 
помош на родителите, според утврдени критериуми.  

Во 2012 година ќе се следи реализацијата на „Осно-
вите на програмата за воспитно – образовната работа 
со децата од предучилишна возраст во јавните детски 
градинки” особено од аспект во подигање на квалите-
тот на услугата, но се очекува  теоретските насоки да 
бидат осовремени и усогласувани со новите сознанија 
за раниот развој кај децата. 

    Квалитетот на услугата е подобрен  и со донесу-
вање на Стандардите за рано учење и развој на децата 
кои ќе послужат како основа за унапредување на ква-
литетот на работата во јавните детски градинки  но и 
пошироко,   во семејството и локалната заедница. Со 
својата содржина  тие се прилагодени за децата од 0 – 6 
годишна возраст, за осознавање на нивното опкружува-
ње со луѓе и објекти, а прилагодено на возрасните гру-
пи на децата со Законот за заштита на децата. 

 
Мрежа на установи за децата       

Згрижувањето и воспитанието на децата од преду-
чилишна возраст на почетокот на 2012 година ќе се ос-
тварува во  вкупно 54 јавни установи за деца - детски 
градинки распоредени во 43 општини во 176 објекти. 
Покрај тоа во десет села односно населени места и во 
две општини  функционираат групи за згрижување на 
деца во други просторни услови  и тоа: 

- во состав на детската градинка „7 Септември”- 
Пехчево во селата Робово, Умлена и Чифлик; во состав 
на детската градинка „Гоце Делчев“ – Виница во Бла-
тец;  во состав на детската градинка „Естреја Овадија 
Мара” –Битола  во селата Бистрица, Кравари и Кукуре-
чани; во состав на детската градинка, „ 8 Март” Кисела 
Вода  во О. Зелениково; во состав на детската градинка 
„Ацо Караманов”- Радовиш во  Воиславци; во состав 
на детската градинка  „Калинка“- Валандово во Пирава 
и Јосифово;  во состав на детската градинка   „Коста – 
Поп Ристов Делчев” – Богданци  во О. Нов Дојран  и во 
состав на детската градинка „Младост” Тетово во Не-
раште.    

  Во текот на 2012 година, како резултат на испол-
нетите услови со Законот и  со Правилникот за стан-
дардите и нормативите за вршење на дејноста на дет-
ска градинка, ќе  се зголеми бројот на јавни  детски 
градинки  Исто така заради создавање на услови  за са-
мостојно остварување  на дејноста, во објектите кои 

функционирале во рамки на поголемите јавни установи 
- детски градинки за кои оснивачките права биле даде-
ни на други поблиски општини, во 2012 година  како 
самостојни правни лица покрај детските градинки во 
Општина Демир Капија  и Општина Вевчани ќе функ-
ционира и  детска градинка во Општина Шуто Ориза-
ри. 

 Во 2012 година во системот на заштита  на децата 
ќе се зголеми бројот на приватни детски градинки во 
системот на заштита на децата.      

 Заложбите на Владата на Република Македонија за 
подобрување на бизнис климата како и заложбите  за 
активни мерки за вработување, придонесоа  да се зго-
леми интересот за згрижување на децата во детските 
градинки. Со ваквата определба на Владата на Репуб-
лика Македонија, во одделни региони веќе се чувству-
ваат резултати односно зголемен интерес за згрижува-
ње во детски градинки. Се очекува ваквата тенденција 
да продолжи и во 2012 година.  

 Анализата на состојбата на мрежата на детските 
градинки покажа дека во Република Македонија се оп-
фатени околу 16% од генерациите од 0 до 6 годишна 
возраст или околу 25.600  деца. Искористеноста на по-
стојните капацитети во просек изнесува 108,6%  Тргну-
вајќи од овие показатели се наметна потребата за про-
ширување на мрежата на јавни детски градинки. Про-
ширувањето на мрежата на јавните детски градинки ќе 
се поддржи од страна на Министерството за труд и со-
цијална политика со ставање во употреба на изградени 
нови објекти за згрижување и воспитание на деца од 
предучилишна возраст во општините: Аеродром, Росо-
ман, Липково, Сарај, Ѓорче Петров (Новоселски пат), 
Дојран, како и со довршување на доградба на просто-
рот на детската градинка  „Астибо“ во Општина Штип.   

Со цел за  поцелосно искористување на капацитети-
те во јавните детски градинки, ќе се  продолжи со обез-
бедувањето престој и исхрана и за деца од над шест го-
дини, односно од поаѓање во основно училиште до де-
сет години возраст. 

 Согледувајќи го значењето на раниот детски развој 
на децата особено за децата од ранливите групи на на-
селението, во рамки на Декадата на Ромите, во 20 оп-
штини во Република Македонија   и  во 2012 година, ќе 
продолжи да се имплементира проектот „Инклузија  на 
деца Роми во јавните предучилишни установи”. Фи-
нансирањето на овој проект се реализира со средства 
на Министерството за труд и социјална политика и  
РЕФ ( Ромски едукативен фонд) и со средства на ЕЛС. 

 
Вработени во јавните установи за деца-детски 

градинки  
Дејноста  згрижување  и  воспитание  на деца од 

предучилишна возраст  ја вршат вработени од следните 
профили:  негуватели, воспитувачи, стручни соработ-
ници (виши медицински сестри, социјални работници, 
музички педагози, ликовни педагози, педагози по фи-
зичко воспитание), стручни работници (педагог, психо-
лог, социјален работник, логопед, лекар, педијатар, 
правник, економист, дефектолог) и други профили на 
вработени (готвачи, пом.готвачи, и др. ) и администра-
тивен кадар.  

 Бројот на групите во детската градинка претставу-
ва основа за утврдување на стандардите на потребното 
работно време за остварување на дејноста, односно 
претставуваат основа за утврдување на потребниот 
број на извршители. 

Во 2012 година се очекува неповолната статусна  
структура на вработените во детските градинки, како и 
недоволниот број на извршители да се подобри како и 
да се продолжи со решавање на  статусот на ангажира-
ни лица со договор на дело. Оваа определба треба да 
биде во контекст на имплементацијата на политиката 
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на Владата на Република Македонија за преземање на 
дополнителни  мерки и активности за поголема  грижа 
и заштита  за најмладата популација, како и определба-
та  за зголемен опфат на деца  со  крајна цел  за усогла-
сеност на семејните и работните обврски на родители-
те.  

Во функција на подигнување на квалитетот на ус-
лугите, ќе се настојува во рамки на  расположливите 
материјални можности да се организираат обуки за 
вработените за прашања кои се во функција на поква-
литетна заштита на децата.  

 
Изградба,  опремување и одржување на објектите за 

заштита на децата 
 
Проширувањето на мрежата  на јавните установи за 

деца  - детски градинки во 2012 година  ќе се реализира 
согласно со Програма која ќе ги опфати приоритетите 
за изградба, доградба и реконструкција на простор на-
менет за згрижување и воспитание на децата од преду-
чилишна возраст. Се предвидува акцент да се стави на 
руралните населби, но и во општини каде капацитетите 
се под потребите на родителите и децата за овој вид на 
заштита. 

   Во 2012 година ќе бидат ставени во употреба но-
воизградени објекти за детска градинка во општините: 
Ѓорче Петров (Новоселски пат), Аеродром, Росоман, 
Вевчани, Липково, Сарај и Дојран, а ќе се доврши и до-
градбата на просторот на детската градинка  „Астибо“ 
во Општина Штип.    

Во рамки на расположливите материјални можно-
сти во дел од постојните детски градинки ќе се интер-
венира  со проширување на капацитетите преку до-
градба и адаптација на просторот. 

Одржувањето на објектите ќе се остварува во рамки 
на расположливите средства во Буџетот на Република 
Македонија за 2012 година со приоритетно извршува-
ње на неопходните работи заради обезбедување на нор-
мално и безбедно  функционирање и вршење на дејно-
ста (замена на кровови, поправки на водовод, канализа-
ција и санитарни чворови, замена на дотраена дрвена 
столарија и термотехничка инсталација). 

 
2.Одмор и рекреација на децата 

 
 Одморот и рекреацијата на децата  е облик на за-

штита на децата кој како дејност се организира за пре-
стој, активен одмор, социјализација на децата, воспит-
ни, образовни, културно-забавни, спортско-рекреатив-
ни и други активности со децата од 5 до 18 години жи-
вот, за развивање на психомоторниот развој на децата 
и способност за договарање, почитување на разликите 
и соработка во групи, способност за прифаќање на се-
беси и другите и ориентација во просторот. 

Во 2012 година одморот и рекреацијата на децата 
ќе се реализира преку целосно искористување на капа-
цитетот на Јавната  установа за деца – детско одмора-
лиште, но и со посебна програма за одмор и рекреација 
на децата во која ќе се вклучат и други објекти кои со 
својата местоположба и опрема се прилагодени на по-
требите на децата.  

    
3.Други облици на заштита на децата 

              
За развој на личноста на детето, талентот, ментал-

ните, физичките, креативните и другите способности, 
подготвување за самостоен и одговорен живот се обез-
бедуваат и други облици за заштита на децата како 
програмски активности во областа на културата, изда-
вачката, згрижувачката и воспитната дејност, екологи-
јата, уметноста, рекреативни и слободни активности и 
спортот. 

Во рамките на системот на заштитата на децата мо-
жат да  се спроведуваат и други програмски активно-
сти со кој се унапредува дејноста, меѓу кои се: 

- Спроведување на проекти за деца со пречки во те-
лесниот и интелектуалниот развој; 

-   Спроведување на проекти, програми и едукација 
на стручниот  и друг кадар; 

- Програмски активности за оспособување на згри-
жувачко-воспитниот, воспитно-образовниот и друг ка-
дар  со најновите современи сознанија во работите кои 
ги вршат овие вработени и согласно закон (професио-
нален развој на кадрите); 

- Програмски активности на соработка за унапреду-
вање на исхраната на децата, хигиено-техничките и 
здравствени услуги, дидактички материјал.  

II. Финансирање на заштитата на децата 
 

Програмата за развој на заштитата на децата  за  
2012 година ќе се реализира со средства од Буџетот на 
Република Македонија за 2012 година од Раздел 15001 
Министерство за труд и социјална политика и тоа : 

1. Програма 3 Детска заштита  со средства од 
110.010.000 денари, од кои 87.460.000  денари буџетски 
средства и 22 550 000 денари  средства од самофинан-
сирачки активности и истата се однесува на : 

- Потпрограмата  30 Установи за детска заштита 
со  28.760.000 денари, од кои 6.210.000  денари се бу-
џетски средства и 22 550 000 денари  средства од само-
финансирачки активности 

- Потпрограмата  3А  Изградба, опремување и 
одржување на објектите за детска заштита со  
81.250.000 денари. 

Финансиските средства  обезбедени со Потпрогра-
мата 30 ќе бидат наменети за :  

а) Потпрограма  40 -  Плати и надоместоци за вра-
ботените во установите за детска заштита како и за  

б) Потпрограма 42- Стоки и услуги 
 в) Потпрограма 46- субвенции и трансфери 
Финансиските средства  обезбедени со Потпрогра-

мата за ќе бидат наменети за: 
а) градежни објекти.................... 66.850.000 денари и  
б) купување на опрема..................14.400.000 денари.    
Финансирањето на функцијата на установите за 

детска заштита ќе се обезбедува и со средствата кои се 
наменети за блок дотации  за делегирани надлежности 
на општините  за детската заштита и тоа:           

-  Блок  дотации……………… 1.108.300.000 денари. 
2. Од Програма 5  Надоместоци и права од соци-

јалната област дел или  
- Потпрограма 52 Надоместоци за детска заштита  

со ................... 1.385.000.000  денари  ќе бидат наменети 
за исплата на утврдените парични права  со Законот за 
заштита на децата (детски додаток, посебен додаток, 
еднократна парична помош за новороденче, партици-
пација  и  родителски додаток за дете ). 

Распределбата на средствата за секое од овие права 
ќе биде во рамки на расположливите средства во Буџе-
тот на Република Македонија за 2012 година, но истите 
нема во целост да ги задоволат вкупните потреби за со 
законот утврдените парични права. Во 2012 година ќе 
се измират и неизмирените обврски по основ на оства-
рени права од 2011 година. 

   
III. Мерки и активности за развој на заштитата на 

децата 
             
 За остварување на основните цели и задачи утврде-

ни во оваа програма ќе се преземат следните мерки и 
активности: 

1. Со планираното ревидирање на Законот за зашти-
та на децата  во системот на заштита на децата од ас-
пект на раниот  детски развој со крајна цел да  се зголе-
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ми опфатот на децата и да се подигне квалитетот на 
воспитанието и образованието за децата од предучи-
лишна возраст со вградувањето на центрите за ран дет-
ски развој во системот на заштитата на децата ќе се 
создадат услови за алтернативни форми на опфат на 
децата со цел достапност и зголемување на опфатот на 
децата до 6 годишна возраст  со  згрижување и воспи-
тание, со што ќе се овозможи и децата на оваа возраст 
од руралните и маргинализираните средини како и од 
средините во кои има помал број на деца од оваа попу-
лација да се социјализираат и едуциираат преку полуд-
невни и скратени програми.  Ќе се предвиди и доуреди 
создадената можност за основање  на правно лице како 
агенција  за давање на одредени услуги од дејноста 
згрижување и воспитание на деца од предучилишна во-
зраст во домашни услови, а ќе се овозможи проширу-
вање и  на  правото на посебен додаток за дете со преч-
ки во телесниот или интелектуалниот развој за корис-
ниците кои се стекнале со статус на лица, баратели на 
азил во Република Македонија и  нивните деца кои се 
исто така во Републиката по основ на обединување на 
семејството ; 

 2. Во рамки на проектот Е - Влада преку пилот 
проект ќе се овозможи аплицирање по   електронски 
пат кај правото на детски додаток; 

3. Со донесениот на Правилник за стандарди и  нор-
мативи  за вршење на дејноста на детска градинка  ќе 
се поддржува потребата  во системот на заштита на де-
цата да биде вклучен приватниот сектор, но и помалите 
општини кои  во рамки на расположливите средства ќе  
можат  да основаат општински јавни установи за деца - 
детски градинки што ќе одговараат на  локалните по-
треби за ваков вид на грижа и заштита;  

4. Соработка со општините и општините во Градот 
Скопје  при имплементацијата на процесот за децен-
трализација, а со општините во кои не се изградени об-
јекти - детски градинки, ќе продолжи да  се дава поддр-
шка за остварување  за организирано згрижување и 
воспитание  на деца во други просторни услови кои се 
предвидени со Законот;  

5. Ќе се продолжи со заедничките активности со 
Министерството за здравство и Министерството за ло-
кална самоуправа  на полето на унапредувањето  на 
грижата за здравјето на децата особено во делот на 
оралното здравје преку имплементација на проектот 
Флуоризирано млеко за децата  на 3 до 5 годишна во-
зраст;   

6.  Постапување согласно Акциониот  план  за наба-
вка на логички игри и сложувалки за јавните детски 
градинки 2012-2015 година на Владата на Република 
Македонија; 

7. Ќе се следи реализацијата на Основите на про-
грамата за воспитно – образовната работа со децата од 
предучилишна возраст со цел истата да може да биде 
доградена  и усогласена со новите сознанија за развој 
на децата;  

8. Поцелосно искористување на расположливите 
капацитети со промовирање на скратени програми  за 
децата од недоволно развиени подрачја и региони, со  
што ќе  се реализира принципот на достапност и пра-
вичност на јавната услуга. Доколку родителите иска-
жат потреба за згрижување на децата во втора смена и 
во сабота, Министерството ќе даде поддршка на ЕЛС 
во поширока реализација на таквата определба;   

  9. Надзор (стручен надзор, инспекциски надзор), 
спроведување и следење на остварувањето на Законот,  
како и мониторинг и евалуација  на преземените актив-
ности;           

  10. Следење на развојот на заштита на децата и ра-
боти поврзани со хумана популациона политика како и 
остварување на правата за заштита на децата,  оствару-
вањето на постапката  согласно закон,  со насоки за  
примена на законската и подзаконската регулатива; 

  11. Обезбедување на редовна исплата на парични-
те примања на децата и 

  12. Донесување на Одлука за начинот на наплата 
на износот за “Детска недела”за 2012 година. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 51-7776/1 - 11              Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
275. 

Врз основа  на член 49 став 1 од  Законот  за  науч-
но-истражувачка  дејност  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 46/08,  103/08 и 24/11 )  и член 21 
од Законот за потикнување и помагање на технолошки-
от развој („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 41/08 и 47/2011) и член 42 став 4 од Законот за из-
вршување на Буџетот на Република Македонија за 
2012 година  (,,Службен весник на Република Македо-
нија,,бр.180/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  9.1.2012 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУ-
ВАЧКАТА РАБОТА, ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧ-
КИОТ РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА   МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2012 ГОДИНА 
 
1. Програма за научно-истражувачка работа за 

2012 година  
Предлог-Програмата за научно-истражувачката ра-

бота, технолошко-техничкиот развој во Република Ма-
кедонија  за 2012 година во Република Македонија се 
остварува во согласност Законот за научно-истражу-
вачка работа (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр.46/2008, 103/2008 и 24/2011), Законот за пот-
тикнување и помагање на технолошкиот развој 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
41/2008 и 47/2011).  

Со Предлог-Програмата се финансираат активно-
стите од научно-истражувачката работа и тоа за: 

1. Програми на Јавните научни установи и  едини-
ците насочени кон науката при државните Универзите-
ти, 

2. Национални научно-истражувачки проекти,  
3. Билатерални научно-истражувачки проекти , 
4. Издавачка дејност (печатење на научни книги),  
5. Организација на научни собири,  
6. Учество на домашни истражувачи на меѓународ-

ни научни собири, 
7. Студиски престои во странство и престој на 

странски научни истражувачи во Република Македони-
ја, 

8 . Објавување на научни трудови во странство, 
9. Објавување на научни трудови во странство  (со 

импакт фактор), 
10. Стипендии за млади  научно-истражувачки ка-

дри, магистерски и докторски студии,  
11. Технолошки развој  (развојно  иновациски прое-

кти), 
12. Техничка  култура, 
13. Награда  „Гоце Делчев„,  
14.Контрибуција на членарини во Меѓународни ор-

ганизации (СЕE ЕРА НЕТ +. MAEE, ЕУРЕКА и др) 
15. Други расходи-исплата на експертски и совето-

давни тела, рецензии за проекти реферална работа, 
наплата на фактури за објавени конкурси и други 
активности  и 
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1.1. Програми на јавните научни установи и  
единиците насочени кон науката при државните 
Универзитети 

Од Програмата за научно-истражувачка работа за 
јавните научни установи и  единиците насочени кон 
науката при државните Универзитети ќе се финансира-
ат следните научно-истражувачки активности : научно-
истражувачки проекти, издавачка дејност, организира-
ње на научни собири, учество на домашни научни 
истражувачи на меѓународни научни собири, студиски 
престои во странство, научно-истражувачка инфра-
структура и престој на странски научни истражувачи 
во Република Македонија. Овие научно-истражувачки 
активности се од јавен интерес на државата од областа 
на историскиот и културниот идентитет на македон-
скиот народ, како и граѓаните кои живеат во нејзините 
граници кои се дел од албанскиот народ, турскиот на-
род, влашкиот народ, српскиот народ ромскиот народ, 
бошњачкиот народ и другите што живеат во Република 
Македонија.  

1.2. Научно-истражувачки проекти (национал-
ни) 

Континуираната научно-истражувачка работа низ 
научно-истражувачки проекти во природнo-математич-
ките науки, техничко-технолошките науки, медицин-
ските науки и здравство, биотехнички науки, општес-
твени науки и хуманистички науки, претставува перма-
нентна ориентација. Државните високо образовни уста-
нови вршат фундаментално, развојно и применето 
истражување, а кои се од големо значење за афирмира-
ње на научно-истражувачката работа во нашата држа-
ва. Покрај фундаменталното значење, вложувањата во 
научно-истражувачката работа се во функција на забр-
заниот економски развој.  

Од друга  страна, активното вклучување на младите 
истражувачи во научно-истражувачката работа превен-
тивно делува на  “одливот на мозоци” од државата, а 
користењето на  потенцијалот на  младиот научен ка-
дар обезбедува временски далекусежно стабилен и 
континуиран развој на државата.  

 
1.3. Билатерални научно-истражувачки проекти  
Континуираната научно-истражувачка работа низ 

научно-истражувачки проекти во природнo-математич-
ките науки, техничко-технолошките науки, медицин-
ските науки и здравство, биотехнички науки, општес-
твени науки и хуманистички науки, претставува перма-
нентна ориентација. Државните високо образовни уста-
нови вршат фундаментално, развојно и применето 
истражување а кои се од големо значење за афирмира-
ње на научно-истражувачката работа во билателарната 
соработка со: Словенија, Хрватска, Турција, Бугарија, 
Србија, Црна Гора, Кина, Албанија, Австрија, Полска, 
Чешка, БиХ, Франција и др. Покрај фундаменталното 
значење, вложувањата во научно-истражувачката рабо-
та се во функција на забрзаниот економски развој.  

Од друга  страна, активното вклучување на младите 
истражувачи во научно-истражувачката работа превен-
тивно делува на  “одливот на мозоци” од државата, а 
користењето на  потенцијалот на  младиот научен ка-
дар обезбедува временски далекусежно стабилен и 
континуиран развој на државата. 

 
1.4 Издавачка дејност 
Резултатите од научно-истражувачката работа  се 

главен индикатор за активноста на научните работни-
ци. Тие се верификуваат преку нивно објавување во 
форма на трудови во печатени научни книги и научни 
списанија,  Печатеното издаваштво е незаменлив начин 
на комуникација на научниот работник со соодветна 
научна јавност но и пошироко.  

1.5 Организација на научни собири 
Програмата предвидува финансиска поддршка за 

организирање на научни собири од национален и меѓу-
народен карактер во Република Македонија каде што 
се презентираат најновите достигнувања во соодветна 
научна област преку презентација на научни трудови 
(орална и постер презентација).    

 
1.6 Учество на домашни истражувачи на меѓуна-

родни научни собири 
Усовршувањето на домашни истражувачи на науч-

ни собири  во странство се остварува преку нивно 
активно учество на конгреси, конференции, симпозиу-
ми  и семинари. За овие учества на научни собири во 
странство се покриваат дел од патните трошоци,  дел 
од дневните трошоци и дел од котизацијата за учество 
на научниот собир.  

1.7 Студиски престои во странство и престој на 
странски научни истражувачи во Република Маке-
донија 

Еден од инструментите за поддршка на усовршува-
њето на домашните научно-истражувачки кадри во 
странство е кофинасирањето на студиските престои. 
Во доделувањето на овие средства ќе се применат кри-
териумите за селекција на апликантите за ваков вид на 
поддршка врз основа на должината на престојот, стату-
сот на институцијата каде ќе се престојува, програмата 
на престојот и др.  

 
1.8 Објавување на научни трудови во странски 

научни списанија 
Се доделуваат средства за објавување на научните 

трудови на наши научни истражувачи во странство кои  
се обајавуваат во научни списанија кои се издаваат во 
странство. 

 
1.9 Објавување на научни трудови во странски 

научни списанија (со импакт фактор) 
Се доделуваат средства за печатење на научните 

трудови на наши научни истражувачи  во странски на-
учни спианнија (часописи вреднувани со импакт фа-
ктор).  

1.10. Стипендии за млади  научно-истражувачки 
кадри - магисатерски и докторски студии 

Во 2012 година за создавањето на млади научно-
истражувачки кадри ќе се остварува преку доделување 
на стипендии за студии од втор и трет циклус и доде-
лување средства за еднократна помош за изработка на 
магистерски и докторски трудови. Ќе се доделуваат 
стипендии за студии од втор и трет циклус на студенти 
кои студираат во странство на Универзитетите ранги-
рани од најависок ранг на класификација.   

Исто така ќе се доделуваат стипендии и уписнини 
за школување во согласност со Законот за правата на 
претседателот на Република Македонија и неговото  
семејство по престанување на функцијата (,,Службен 
Весник на Република Македонија ,, бр. 46/2004, 
109/2006 и 157/2007 година. 

Ќе се доделуваат стипендии за студии од втор и 
трет циклус на странски државјани кои престојуваат во 
Република Македонија по основ на билателарна и мул-
тилатерална  меѓународна. 

 
1.11. Програма за технолошки развој  за 2012  
Средствата наменети за поттикнување и помагање 

на технолошкиот развој ќе се користат за кофинасира-
ње развојно-истражувачки проекти/програми, за подо-
брување и развој на технолошката инфраструктура, ка-
ко и за проекти/програми од посебен интерес за техно-
лошкиот развој на РМ. Средствата во основа ќе се на-
менат за развој на технологиите и иновациите, инфор-
мациските и комуникациските знаења и трансферот на 
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знаења и информации, како и за поттикнување на ино-
ваторството, поддршка на Програмата ЕУРЕКА и дру-
ги активности во функција на унапредување на техно-
лошкиот развој.  

Дел од средствата ќе бидат наменети за исплата на 
хонорари на експерти кои рецензираат предлози и за-
вршни извештаи на развојни и иновациски проекти. 

 
1. Развојно-истражувачки проекти 
Со средствата од Буџетот за 2012 година ќе се со-

финансираат развојно-истражувачки проекти чии носи-
тели се субјектите на технолошкиот развој со директна 
соработка на научно-истражувачкиот кадар од универ-
зитетите во РМ.  

Во согласност со новиот Закон за поттикнување и 
помагање на технолошкиот развој („Службен весник на 
РМ“ број 47/2011) утврдено е покрај досегашниот тип 
проекти (мали развојно-истражувачки проекти ) да се 
финасираат и големи проекти (развојно-истражувачки 
проекти .  

Ефектите од кофинасирањето на развојно-истражу-
вачките проекти се изразени како: нови производи, но-
ви производни линии и погони, примена на информа-
циските и комуникациските знаења во технолошките 
процеси, рационализација во производните процеси, 
супституција на неквалитетни или увозни суровини, 
нови варботувања, заштеда на енергија, заштита на жи-
вотната средина и слично. 

 
2. Иновациски проекти  
Со средствата од Буџетот за 2012 година ќе се со-

финансира иноваторството, пронаоѓаштвото и рацио-
нализаторството, како значајни компоненти за забрзан 
економски развој. Средствата ќе се наменат за софи-
нансирање на: изработка на прототипови, иновативни 
решенија, организирање на традиционалната изложба 
на пронајдоци МАКИНОВА и други активности повр-
зани со иноваторството. Се планира оваа година да за-
почнат со реализација и проектите: ПАТЕНТ.МК, Со 
наука до нови фабрики и Комерцијализација на наука-
та и знаењето. 

 
3. Програма ЕУРЕКА 
Со средствата од Буџетот за 2012 година ќе се со-

финансираат активности од Програмата ЕУРЕКА за 
вклучување на истражувачкиот и бизнис секторот во 
заеднички одржливи пазарно ориентирани иновациски 
и развојни проекти со партнери од земјите членки на 
ЕУРЕКА.  

 
4. Технолошка инфраструктура 
Со дел од средствата утврдени во Буџетот за 2012 

година треба да започне поддршката на развојот на 
технолошката инфраструктура, утврдена во новиот За-
кон за поттикнување и помагање на технолошкиот раз-
вој (истражувачко-развојни единици во стопанството, 
иновациски центри, центри за трансфер на технологија, 
научно-технолошки паркови и центри за информаци-
ски и комуникациски технологии). Во таа насока ќе се 
софинансира развојот и унапредувањето на постојната 
техничко-технолошка инфраструктура, која значително 
заостанува зад потребите. 

  
1.12 Програма за техничка култура за 2012  
Потребните средства за поттикнување и помагање 

на техничката култура се определени врз основа на 
предлог-програмите за работа/проектите, изготвени од 
носителите на техничката култура кои имаат јавни ов-
ластувања за вршење на оваа работа доделени од МОН. 

1. Обука за техничка култура (програмски 
активности–програми за работа/проекти)  

Средствата ќе се наменат за обука преку: организи-
рање семинари и курсеви во домовите за техничка кул-
тура и струковите сојузи; организирање и учество на 
регионални, државни и меѓународни смотри на тален-
тирани ученици од основните и средните училишта во 
областа на природните и техничките науки; организи-
рање и одржување собири, фестивали и изложби од др-
жавен и меѓународен карактер и други активности по-
врзани со развојот и унапредувањето на техничката 
култура. 

Со средствата од Буџетот за 2012 година ќе се под-
држат и следните конкретни активности на државно 
ниво: Државна смотра на млади техничари и природни-
ци; Државна смотра „Наука на младите“; Државен 
собир на радиоаматерите; Државен собир на трактори-
стите; Државен собир на воздухопловните и ракетните 
моделари; „Денови на македонската фотографија„; 
Државен фестивал на непрофесионалниот филм; летни 
фото и филмски школи, МАКИНОВА 2012 ; ЕКОНО-
ВА 2012 и др. 

Со дел од средствата ќе се поддржат и активности 
на меѓународен план: организирање и учество на меѓу-
народни натпревари и манифестации (светски купови 
на ракетно моделарство; Меѓународен фестивал на 
документарен филм „Камера 300“; ФОТОМЕДИА 
2012; учество на регионален натпревар на млади тален-
ти – за земјите од Југоисточна Европа; Меѓународна 
олимпијада на млади таленти и др.). 

Со средствата од Буџетот за 2012 година ќе се фи-
нансираат и потребите за задолжителна котизација во 
меѓународните организации од областа на техничката 
култура. 

 
2. Материјални трошоци 
Средствата за материјални трошоци за реалните 

потреби за остварување на програмските активности на 
носителите на јавни овластувања во техничката кукл-
тура во Република Македонија за 2012 година се пред-
видува да се обезбедат од страна на носителите на ра-
бота. 

 
1.13. Државна награда ”Гоце Делчев” 
Согласно Законот за државни награди („Службен 

весник на Република Македонија” бр.52/2006 и 
54/2007) преку Министерство за образование и наука, 
во Република Македонија се доделува државната на-
града ”Гоце Делчев”, со која се оддава општествено 
признание за особено значајни остварувања од интерес 
за државата, во областа на науката. Во една календар-
ска година се доделуваат најмногу три награди.  

 
1.14. Контрибуција на членарини во Меѓународ-

ни организации (СЕЕ ЕРА НЕТ+ , ЕУРЕКА и др) 
Министерството за образование и наука преку уп-

латата на овие контрибуции-членарини во Меѓународ-
ните организации обезбедува учество на наши научни 
институции да можат да  конкурираат за добивање на 
проекти од меѓународен карактер. 

 
1.15. Други расходи-исплата на експертски и со-

ветодавни тела, рецензии за проекти , наплата на 
фактури за објавени конкурси и други активности 

Се врши исплат на рецензии на научни работници 
кои извршиле рецензирање на нови проекти, годишни 
извештаи и завршни извештаи за национални и меѓуна-
родни проекти. Ќе се одвојуваат средства и за совето-
давни тела во областа на науката и се врши исплата на 
фактури за објавени конкурси и др. 
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Табела 1. Преглед на распределените средства за научно-истражувачката работа за 2012 година 
 

П Р Е Г Л Е Д 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА 

РАБОТА, ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИОТ РАЗВОЈ  ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ОД ПРОГРАМАТА 
7-НАУКА ПОТПРОГРАМА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 2012 ГОДИНА 
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2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија”. 
 
Бр. 51-8132/1 - 11                               Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година                                на Владата на Република 
    Скопје                                                 Македонија, 
                                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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276. 
Врз основа на член 26 став (5) од Законот за желез-

нички систем („Службен весник на Република Македо-
нија" број 48/2010 и 23/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2012 година, 
донесе 

 
Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2012 ГОДИНА  

1. Co оваа програма се утврдува распределбата на 
средствата потребни за финансирање на железничката 
инфраструктура, кои се обезбедени во Разделот 130.01 
Министерство за транспорт и врски, Потпрограма ДА – 
Инвестиции во железничката инфраструктура, катего-
рија 48 Капитални расходи, на ставката 489 – Капитал-
ни субвенции за претпријатија и невладини организа-
ции средства во износ од 260.000.000,00 денари. 

 
2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се ко-

ристат за следните намени: 
1. Машинско регулирање на колосеци и свртни-

ци                                      25.000.000,00 денари 
Co средствата од ова програма планираме: регула-

ција на 60 км пруга; 100 км планирање на толчаничка 
призма; регулација на 75 свртници. 

 
2. Одржување на горен строј 15.000.000,00 денари 
Co средствата од оваа програма ќе се изврши заме-

на на дотраени елементи (2.000 колосечни прагови, 
30м3 свртнички прагови, 30 мЗ мостовски прагови, 3 
км шини, колосечен прибор, 30 изолирани состави и 
метални свртнички делови на 10 свртници) на повеќе 
локации на пругите на МЖ инфраструктура. 

 
3. Одржување на електротехнички постројки                                       
                         13.974.298,50 денари 
Средствата од ова програма ќе се користат за одр-

жување на сигнално сигурносните постројки (патни 
премини, станични СС постројки и постројки на АПБ), 
телекомуникационите постројки (кабли и пружна теле-
фонија) и постројките за електовлеча (контактна мре-
жа, високонапонски прекинувачи, јаострујна заштита) 

4. Набавка на електронски контакти за патни 
премини                            5.000.000,00 денари 

Набавката на електронски контакти за патни преми-
ни е неопходно за одржување на патните премини. 

 
5. Набавка на јакострујна заштита 
         9.600.000,00 денари 
Набавката на јакострујна заштита е неопходна за 

безбедно функционирање на постројките за електров-
леча. Постоечките се застарени и несигурни. 

 
6. Набавка на резервни делови за телекоманда  
                                               2.000.000,00 денари 
Набавката на резервни делови за телекоманда е не-

опходно за одржување на телекомандата, која е во ре-
довна работа и овозможува централно управување со 
сообраќајот. 

 
7. Набавка на релејни групи 
         2.000.000,00 денари 
Набавката на релејни групи е потребна за одржува-

ње на патните премини од Искра кои се пуштени во ре-
довна работа. 

 
8. Сервисирање на релејни групи 
         2.000.000,00 денари 
Сервисирањето на релејните групи, кои нашиот 

сервис не може да ги сервисира, е потребна за одржу-
вање сигнално сигурносните постројки. 

9. Изградба на систем за видео надзор                                              
         9.600.000,00 денари 
Системот за видео надзор ни е потребен како за-

штита од кражби на станичните СС постројки, патните 
премини и АПБ постројките, кои ни нанесуваат големи 
штети и реметење на сообраќајот. Потребата од ваков 
систем е дополнително актуелизирана со пуштањето на 
телекоманда и непокривањето со персонал на повеќе 
станици.  

10. Набавка на мостовски прагови и талпи                                 
         6.000.000,00 денари 
Набавката на мостовски прагови е од приоритетно 

значење бидејќи степенот на трули прагови и талпи на 
Србиновачки мост е висок и е неопходна измена. Пре-
ку мостот се вози со намалена брзина од 20Км/час. 

 
11. Набавка на свртнички прагови                                                    
         7.000.000,00 денари 
Набавката на свртнички прагови е потребно за за-

мена на трули свртнички прагови.  
12. Набавка на свртнички делови                                                    
         7.000.000,00 денари 
Набавката на свртнички делови е потребно за заме-

на на дотраени метални свртнички делови. 
 
13. Набавка на изолирани состави                                                    
         2.000.000,00 денари 
Набавката на делови за изработка на изолирани со-

стави е неопходно за замена на дотраени изолирани со-
стави на места на пруга каде не можат да се вградат го-
тови изолирани состави. 

 
14. Исплата на неизмирени обврски по Годишната 

програма за финансирање на железничката инфрастру-
ктура за 2011 година 

                    86.182.501,50 денари 
Средствата од оваа точка се наменети за исплата на 

побарувања согласно Годишната програма за финанси-
рање на железничката инфраструктура за 2011 година.  

15. ДДВ за ремонт на коридор 10 
                       22.071.600,00 денари 
Во текот на 2012 година планиран е почетокот на 

ремонтот на коридор 10 во должина од 52 км. Работите 
ќе се финансираат со кредит на ЕБРД, но останува об-
врската за исплата на ДДВ. 

 
16. ДДВ за изградба на пруга Куманово Беља-

ковци                                         22.071.600,00 денари 
Владата на република Македонија обезбеди кредит 

за отпочнување на работите на пругата Куманово – 
Белјаковци, изградба на мостот преку Пчиња. Co овие 
средства ќе се исплаќаат обврските за ДЦВ 

 
17. Изградба на пруга Куманово Бељаковци  
                                             20.000.000,00 денари 
Co овие средства и обезбедениот кредит ќе отпоч-

нат работите на пругата Куманово - Белјаковци, из-
градба на мостот преку Пчиња 

 
18. Консултански услуги за ревизија на проекти                             
         3.500.000,00 денари 
Овие средства од програмата ќе бидат за исплата на 

консултантски услуги за ревизија на основниот прое-
ктот на пругата Куманово – Белјаковци. 

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 51-8217/1 - 11               Претседател на Владата 

9 јануари 2012 година           на Република Македонија, 
    Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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277. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствената заштита (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 
84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 
88/2010 ,44/2011 и 53/2011) Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 9.01.2012 година, ја 
донесе следната  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
В О В Е Д  
Ретки или орфански болести се болести кои се поја-

вуваат до пет случаи на 100.000 жители. Малиот број 
на случаи со ретки болести претставува орграничувач-
ка околност за фармацевтската индустрија да превзе-
мат дополнителни истражувања за овие болести. Иако, 
од секое ретко заболувања засега се заболени само 
ограничен број на пациенти, лекувањето на ретките бо-
лести се социјално и етички релевантни. Малиот број 
на потенцијални пациенти по болест ја ограничува еко-
номската привлечност за превземање,  истражување и 
развој на лекови  за третирање на ретки болести. Про-
изводните процеси пак треба да се развијат на исти ви-
соки стандардни нивоа на безбедност, квалитет и ефи-
каност, како и за другите лекови.  

Според Европската регулатива за ретки медицин-
ски производи (Регулатива  (ЕЗ) Бр. 141/2000) реткиот 
лек се дефинира како лек (а) за состојба која е закану-
вачка по живот и исцрпувачка, (б) состојба со која се 
заболени  не повеќе од 5/100.000 лица или како лек за 
кој  се очекува многу мал поврат од инвестицијата ако 
нема  дополнителен стимул и (в) состојба за која не по-
стои било кој друг задоволителен алтернативен начин 
на лекување или за која од ваквиот нов лек пациентот 
има значителни придобивки односно бенефити  во спо-
редба со постоечкото лекување.  

За разлика од другите болести, здравствените 
стручњаци ги имаат лимитирано знаењата  и вештини-
те за дијагностицирање и лекување на ретки болести. 
Малата инциденца односно појава  на овие заболувања 
дозволува само ограничен број на здравствени струч-
њаци, обично во специјализираните центри, да градат 
експертиза за дијагностицирање и за пружање на меди-
цинска нега на луѓето кои се заболени од ретки боле-
сти.  

Сепак, раната дијагноза на ваквите болести, кои че-
сто се од генетско потекло, е најдобра гаранција за 
ефикасно лекување од аспект на терапија и трошоци. 
Терапиите често не се куративни, туку обично нудат од 
ограничена до екстензивна симптоматска поддршка. 

Некои земји членки затоа организираат мониторинг 
при употребата на ретки лекови преку центри за при-
менета експертиза, кај што се упатуваат пациентите со 
специфични и ретки болести. Алтернативно, земјите 
членки бараат од  таквите центри да издадат упатства 
за добра пракса и да ги известат сите потенцијални за-
интересирани лекари и експерти. 

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  
 
Градење на свест  и експертиза за ретки болести на 

ниво на ЕУ. Контролираната употреба на лековите мо-
же многу добро да се поврзе со создавање на стандар-
дизирани регистри за пациенти на меѓународно ниво и 
мрежа на центри за експертиза. Регистрите би овозмо-
жиле директна проценка за бројот и профилот на паци-
енти за испитување и за буџетски цели. Друга клучна 
придобивка од таквите регистри се директните созна-
нија за тоа каде живеат пациентите со ретки заболува-

ња и како тие брзо да се вклучат во испитувањата за 
нови лекови, кое ќе биде од заедничка корист за паци-
ентите и за компанијата спонзор. Едновремено, форми-
рањето на регистри за болеста ќе го олесни генерира-
њето на дополнителни податоци за придобивките од-
носно користа од лекот во понатамошниот третман.  

Ваквите податоци, наизменично ќе придонесат за 
создавање на база за идните разгледувања при донесу-
вање на одлуки за цени и надоместоци. Сите регистри 
и регистратори треба да се водат во склад со прописите 
за заштита на податоци и други релевантни национал-
ни барања. За целосна искористеност на насобраните 
сознанија, напорите треба добро да се координираат во 
и меѓу земјите членки.  

Сепак, раната дијагноза на ваквите болести, кои че-
сто се од генетско потекло, е најдобра гаранција за 
ефикасно лекување од аспект на терапија и трошоци. 
Освен тоа, терапиите често пати не се куративни, туку 
обично нудат од ограничена до екстензивна симпто-
матска поддршка. 

 
МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА  
 
Дијагностицирањето на ретките болести се врши од 

страна на обучен кадар во Клиниките зависно од при-
родата на болеста, а претежно во Клиниката за детски 
болести. Неретко се потребни испитувања во високо 
опремени здравствени установи во странство за утвр-
дување на дијагнозата.    

Пациентите во детската возраст  се третираат во 
Клиниката за детски  болести, а возрасните пациенти 
во други соодветни клиники. Повеќето ретки болести 
се резултат на недостаток на одредени ензими.  

Најчести ретки болести кои се појавуваат во Репуб-
лика Македонија се следните: Морбус Гауцхер, хере-
дитарен ангиоедем, белодробна артериска хипертензи-
ја, Мултипле Мѕелома, фенилкетонурија, Миелодисп-
ластицхен  синдром-МДС, ГИСТ рецидиванс солнати-
нив, месѕлате, акрометалија,ГЕП-НЕТ тирозинемија 
хередитарна, галактоземија, фруктозна интолеранција , 
група на болести на таложење - мукополисахаридози.  

Во текот на годината  може да има ново дијагности-
цирање и на други ретки болести и зголемување на 
бројот на пациентите за веќе дијагностицираните, кои 
исто така треба да бидат вклучени за третман и лекува-
ње  според критериумите утврдени во оваа програма, 
со оглед на скапата терапија за лекување на пациентите 
од ретки болести во изминатата година беа обезбедени 
средства само за лекување на 3 деца заболени од муко-
полисахаридози. 

 
A. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРОГРАМАТА  
За реализација на Програмата за лекување на ретки 

болести во Република Македонија за 2012 година со те-
рапија и лекови кои досега се применувани во лекува-
ње на некој од ретките болести се очекува за 2012 го-
дина ќе бидат потребни средства во вкупен износ од 
60.000.000,00 денари.  

 
Ред. 
бр. Активности Вкупен износ 

1. Лекување на лица со ретки 
болести без разлика на ста-
тусот на осигурување 60.000.000,00 

 ВКУПНО: 60.000.000,00 
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II. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Вкупните средства за реализација на оваа програма 

изнесуваат 60.000.000,00 денари кои се обезбедуваат  
од Буџетот на Република Македонија.    

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Лековите за терапија на лицата заболени од ретки 

болести ќе ги набавува Министерството за здравство 
врз основа на јавна објава, а дистрибуирањето до јав-
ните здравствени установи извршители на активности-
те, врз основа на доставена потреба за спроведување на 
терапијата, ќе ги обезбедуваат добавувачите кои ќе би-
дат избрани како најповолни на јавниот повик, јавните 
здравствените установи, извршители на лекувањето за-
должително ќе водат евиденција за пациентите и даде-
ната терапија.   

СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
Министерството за здравство врши надзор над 

спроведување на Програмата за што ќе изготви посеб-
но упатство за реализација на средствата кое ќе биде 
доставено до јавните здравствени установи и по потре-
ба поднесува извештај до Владата на Република Маке-
донија.   

ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
  

Јавните здравствените установи кои се извршители 
на Програмата, најдоцна до 31.01.2013 година да доста-
ват до Министерството за здравство годишни извештаи 
за реализираните мерки и активности во 2012 година, 
предвидени со оваа програма. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на  објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 51-8325/1 - 11              Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
278. 

Врз основа  на член 32 став 4 точка 8 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр.38/91, 46/93,  55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09, 88/10, 44/11 и 53/11), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 9.1.2012 година, донесе   

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА  
КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА  ЗА 2012 ГОДИНА 
 
I. В О В Е Д  
Крводарителството има нагласено општествено 

значење и претставува дејност од општ интерес за Ре-
публика Македонија. Без потребните количества сигур-
на крв и крвни продукти не е можно да се обезбеди со-
времена, квалитетна и рационална здравствена заштита 
на населението. 

Дарувањето на крв е право и обврска на граѓаните, 
што произлегува од одредбите на Законот за здравстве-
на заштита, при што граѓаните имаат право на здрав-
ствена заштита, вклучуваќи го и лекувањето со крв и 
крвни продукти. 

Крводарителството претставува хуманитарно-соци-
јална активност на луѓето кои преку давање на  крв и 
ширење на идеата за солидарно, доброволно, анонимно 
и бесплатно крводарителство помагаат при лекување 
на граѓаните. 

Крводарителството ги развива особините на хума-
ност и солидарност и има воспитно значење кај граѓа-
ните, а особено кај младите. Република Македонија ка-
ко демократска и социјална држава го обезбедува пра-
вото на здравствена заштита на сите свои граѓани. За 
остварување на ова право во државата треба да се обез-
бедат оптимални количества единици на крв и крвни 
продукти во секое време и за секој граѓанин кој има по-
треба од лекување со неа. Потребите од крв и крвни 
продукти се обезбедуваат со постојаниот развој на кр-
водарителството.  

За таа цел, Владата на Република Македонија, пре-
ку Министерството за здравство и Фондот за здрав-
ствено осигурување го утврдува значењето, поставено-
ста и принципите на крводарителството и ги обезбеду-
ва административните, организационите и финанси-
ските услови за развој на оваа дејност. 

      
II. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА 
 
Црвениот крст на Република Македонија преку 

програмата за организирање и унапредување на крво-
дарителството во Р.М. во последните години обезбеду-
ва сигурни средства од Владата на Република Македо-
нија за нејзино финансирање. И покрај економската 
криза во државата, трансформација во здравството, 
зголемениот број на невработени лица, мигрирање на 
млади луѓе надвор од државата, кои се сериозни проб-
леми и со кои секојдневно се  соочуваме, крводари-
телството во Република Македонија бележи позитивни 
резултати и не го доведе здравството во загрозена со-
стојба од недостиг на крв и крвни продукти. Од друга 
страна министерството за образование овозможи отво-
рање на нови универзитети (државни и приватни) и 
дисперзирани факултети во голем број на градови во 
државата и со тоа  ни даде можност за регрутирање и 
вклучување на  што повеќе млади луѓе во процесот на 
крводарителството, со цел да станат редовни дарители 
на крв од редовите на здравата популација. Црвениот 
крст на Република Македонија заедно со трансфузио-
лошките служби вложи голем труд и ангажирање за ус-
пешна реализација на оперативните годи{ни планови, 
континуирано обезбедување на месечни потреби од 
крв и крвни продукти за нормално функционирање на 
здравствениот систем, комуникација, мотивирање и ор-
ганизирање на крводарителски акции во различни сре-
дини, едукација на населението, мотивација и одговор-
ност на вработениот персонал и на волонтерите. Оства-
рена е подобра комуникација со партнерски организа-
ции и клубови на крводарители во повеќето општински 
организации на Црвен крст и во градот Скопје со цел 
полесно да се надминување на  повеќето социјално-
културни пречки, воведување во процесот на мобили-
зирање и регрутирање на крводарители, истакнување 
на нивните крводарителски активности со медиумско 
покривање и давање на јавни признанија, информира-
ње за правата на крводарителите и слично.    

III. МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕВЗЕМАТ  
       ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ 
 
Основна определба за која треба да се залага и стре-

ми министерството за здравство е да најде начин и ме-
ханизми за обезбедување на сигурна и здрава крв пре-
ку квалитетно реализирање на програмата за крводари-
телство и нејзино редовно финансирање. На тој начин 
ќе се обезбедат услови за нормално функционирање на 
Црвениот крст на Република Македонија при реализа-
ција на активностите планирани со програмата за крво-
дарителство и покривање на направените трошоци. 
Исто така треба да се задржат добрите односи на 
извр{ителите во програмата, да се подобри комуника-
цијата со партнерските организации и клубови на крво-
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дарители, да продолжи традицијата за организирање на 
едукативни семинари, размена на искуства, вклучува-
ње на поголем број обучени млади мотиватори и подо-
бра застапеност на младата популација во процесот на 
крводарителството, промоција на доброволното крво-
дарителство и подигнување на свеста на населението, 
подготвување и издавање на информативно-промотив-
ни материјали и зачувување на правата на крводарите-
лите.    

 
IV. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Црвениот крст на Република Македонија на планот 

на крводарителството има за цел да ја зацврсти водеч-
ката позиција во развојот и унапредувањето на крвода-
рителството, да ги применува принципите на солидар-
ност, доброволност, анонимност и бесплатност, да ја 
подигне свеста и мотивираноста на граѓаните за добро-
волно крводарителство, да се грижи за здравјето на кр-
водарители и да се залага за почитување на нивните 
права. 

 
Главни цели на програмата: 
- Подигнување на свеста на населението и мотиви-

рање за доброволно крводарителство; 
- Задржување на постојните редовни крводарители, 

регрутирање и привлекување на нови крводарители и 
нивна едукација; 

- Мобилизирање на партнерски организации и клу-
бови на крводарители; 

- Идентификување и зачувување на компактибил-
ните фамилијарни дарители и нивно регрутирање во 
редовни дарители; 

- Зајакнување на соработката на извршителите во 
програмата и подобрување на кавалитетот на услугите; 

 
V. ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВОЈ НА КРВОДАРИТЕЛС-

ТВОТО 
 
Дарувањето крв е лично право и хумана обврска на 

граѓаните, што произлегува од правата да се грижат за 
своето здравје и здравјето на другите. 

Тргнувајќи од фактот дека одделни заболувања мо-
жат да се лекуваат со крв и крвни продукти, неопходно 
е да се изгради единствен систем на крводарување и од 
фактот дека само здравиот човек е единствен извор на 
снабдување на крв. 

Крводарителството во Република Македонија се те-
мели на принципите на солидарност, доброволност, 
анонимност и бесплатност. Принципот на добровол-
ност се однесува само на граѓанинот како поединец, 
бидејќи тој по сопствена волја и без присила се опреде-
лува согласно со своите хуманитарни чувства и свест 
за помагање на болните односно повредените.   

За определбата за дарување крв е потребен висок 
степен на мотивираност, која може да се обезбеди само 
со правилна и насочена здравствено-воспитна и моти-
вациска активност во рамките на едно организирано 
општество. Единствената награда на граѓанинот кој да-
рува крв е чувството дека му помогнал или спасил жи-
вот на некој сограѓанин. Истовремено, тоа кај дарите-
лот предизвикува и сигурност дека и нему ќе му биде 
помогнато во случај на потреба. 

Крводарителот за дадената крв не добива никаков 
финансиски надомест. Во исто време, Организацијата 
на Црвениот крст и Трансфузиолошката служба не 
смеат да остваруваат никаква добивка, освен надомест 
за покривање на комплетните трошоци по единица крв. 

Со самото дарување на крв, крводарителот изразува 
највисок степен на солидарност со сите оние на кои таа 
им е потребна, без оглед на возраст, пол, раса, боја, на-
ционална или верска припадност. 

Со придржување кон споменатите принципи, Ре-
публика Македонија ги исполнува сите поставени ус-
лови од страна на Светската здравствена организација 
и Меѓународната федерација на друштвата на Црвени-
от крст и Црвената полумесечина. 

 
VI. ПОТРЕБИ ОД ЕДИНИЦИ КРВ И КРВНИ ПРО-

ДУКТИ 
 
Годишните потреби од крв и крвни продукти во Ре-

публика Македонија, се одредуваат според критериум 
утврден од страна на Комитетот за планирање на по-
требите за крв и крвни продукти во РМ, формиран од 
Здружението на трансфузиолози на РМ, согласно Зако-
нот за безбедност во снабдувањето со крв (Службен 
весник на РМ бр. 110/07). 

Со оглед на Европските стандарди и потребите од 
крв во РМ по болнички кревет, планираниот број на 
потреби од крв за 2012 година се утврдува на 55.000 
единици крв.   

За болните и повредените од внатрешноста кои се 
лекуваат во Клиничкиот центар - Скопје и за резерви, 
секоја од општините е должна 30 %  од остварените ко-
личини на крв да ги упати во Републичкиот завод за 
трансфузиологија. 

Квалитетот и сигурноста на крвта и крвните проду-
кти треба да се осигурат низ целиот синxир почнувајќи 
од пораката за анимација на граѓаните, преку правил-
ната селекција на дарителите, процесирањето на крвта 
се до апликација на пациентите. 

Следејќи ги основните чекори на социјалниот мар-
кетинг ќе се дизајнираат ефикасни кампањи за регрути-
рање/задршка на дарителите кои ќе влијаат на промена 
на локалните разлики на културата, однесувањето и на-
виките на луѓето. 

 
VII. НОРМИ, ПРАВА И ОБВРСКИ НА КРВОДА-

РИТЕЛИТЕ 
 
Согласно принципите на Светската здравствена ор-

ганизација, Советот на Европа и Етичкиот кодекс на 
Меѓународната федерација на дру{твата на Црвениот 
крст и Црвената полумесечина, се утврдуваат следните 
норми, права и обврски на крводарителите : 

- Дарител во Република Македонија може да биде 
секој човек, без оглед на пол, раса, боја, национална и 
верска припадност; 

- На потенцијалните дарители не смее да се врши 
притисок за дарување на крв; 

- Кон дарителите треба да се негува љубезен и ко-
ректен однос; 

- Дарителите имаат етичка одговорност кон здрав-
ствената служба и примателите на нивната крв, по од-
нос на давање реални податоци  за прележана болест и 
моментална здравствена состојба; 

- Дарителите се здрави граѓани меѓу 18 и 65 годиш-
на возраст; 

- Бројот на крводарувања во текот на една година се 
ограничува на четири пати за мажи и три пати за жени. 
При дарувањето на крвна плазма или крвни клетки до 
12 пати годишно; 

- Крв може да се дарува само по претходен лекар-
ски и лабораториски преглед, согласно со претходно 
утврдени медицински критериуми; 

- Податоците за крводарителот, вклучувајќи ги и 
лабораториските резултати се третираат како професи-
онална тајна; 

- На крводарителите им се гарантира дека нивната 
крв ќе биде употребена само како лек за болните и по-
вредените, без надомест; 

- Дарителите имаат право на благодарници и јуби-
лејни  признанија пропишани во програмата; 
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- Дарителите добиваат симболични подароци со 
знак на Црвениот крст или крводарителски белези и 
пораки; 

- Дарителите добиваат крводарителска книшка, а по 
потреба сертификати од лабораториски резултати, без 
паричен или  друг вид надомест; 

- Дарителите што дарувале крв над 10 пати се осло-
бодуваат од плаќање на партиципација при користење 
на определени видови здравствена заштита (што е ре-
гулирано со општ акт на Фондот за здравствено осигу-
рување и со Програмата за организирање и унапреду-
вање на крводарителството во Република Македонија); 

- Работникот кој доброволно дава крв има право на 
отсуство од работа на два последователни работни де-
на за секое давање  крв. (Регулирано со Законот за ра-
ботните односи “Службен весник на РМ. бр. 62/05, 
член 150,став 2).  

VIII. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА СО КОН-
КРЕТНИ ЗАДАЧИ  

 
Министерството за здравство, во соработка со Фон-

дот за здравствено осигурување (во понатамошниот 
текст: Фонд до Владата на Република Македонија 
предлагаат Програма за организирање и унапредување 
на крводарителството во Република Македонија. 

Министерството за здравство и Фондот го следат 
спроведувањето на програмата и превземаат соодветни 
мерки за нејзино доследно спроведување. 

Министерството за здравство утврдува потреби на 
државата од единици на крв, крвни продукти и резер-
ви, во соработка со  Републичкиот завод за трансфузи-
олија и службите за  трансфузија  при здравствените 
организации во Република Македонија. 

Министерството за здравство врши надзор над 
учесниците во спроведувањето на Програмата и утвр-
дува систем на квалитет. 

Министерството за здравство ги обезбедува финан-
сиските средства и врз основа на доставени фактури и 
извештаи врши исплата.  

Црвениот крст на Република Македонија во об-
ласта на крводарителството ги врши следните задачи: 

- Континуирана здравствено-воспитна и мотива-
циска работа кај населението; 

- Непосредна подготовка на крводарителските ак-
ции во сите средини; 

- Изготвување на информативно-пропаганден мате-
ријал; 

-  Анкетирање и изготвување на списоци на потен-
цијални дарители на крв; 

- Учество на волонтери на самата акција за прифа-
ќање на дарителите на крв; 

-   Евиденција на крводарителските акции на посеб-
ни формулари ; 

-  Изготвување на периодични и годишни извештаи 
за работа, што ги доставува до Министерството за 
здравство на Република Македонија; 

-  Доделување на признанија на крводарителите. 
 
Републичкиот завод за трансфузиологија и транс-

фузиолошките служби ги вршат следните задачи : 
 
- Ги утврдуваат потребите за крв и крвни продукти 

за населението во Република Македонија, заедно со 
Министерството за здравство; 

- Вршат организирано прибирање на крв од добро-
волни дарители со мобилни екипи и во службите за 
трансфузиологија при болничките центри; 

-  Вршат контрола на крв, приготвување на крвни 
компоненти, нивно чување и експедиција; 

-  Во соработка со клиниките или болничките цен-
три при медицинските центри вршат контрола на упо-
требените крвни продукти; 

-  Обезбедуваат стандарди за прибирање на крв 
(стандарден состав на екипи, опременост, минимални 
ресурси за работа, стандарден број на единици кои тре-
ба да се прибираат дневно, месечно, годишно); 

-  Вршат здравствена контрола и се грижат за здрав-
јето на дарителите на крв; 

-  Водат национален регистар за дарители на крв 
(според местото на давање, крвни групи, ретки крвни 
групи, типизирани, одбиени крводарители, дарители на 
плазма и клеточни елементи); 

-  Изготвуваат книшка за дарители на крв (со код за 
секој крводарител, крвна група, картон за возач со крв-
на група); 

-  Учествуваат во здравствено-воспитна, мотиваци-
ска, истражувачка работа за развој и унапредување на 
крводарителството; 

- Обезбедуваат унифициран благодарен оброк за 
дарители на крв; 

Заеднички активности на Црвениот крст на Репуб-
лика Македонија и Републичкиот завод за трансфузио-
логија:  

- Планирање и организирање на крводарителските 
акции, како и изготвување на програма, оперативни 
планови, обврски  и извештаи за реализација на Про-
грамата за крводарителство; 

- Планирање и утврдување на термин за изведување 
на крводарителска акција во одредена средини; 

- Редовни контакти и посети во средина во која се 
планира да се изведе акцијата; 

- Договор со организаторите за обезбедување на со-
одветен простор и услови за оптимално изведување на 
акцијата; 

- Евалуација на постигнатите резултати, на терен и 
во установите за прибирање крв; 

- Предлози за измени и дополнувања на програмата 
за организирање и унапредување на крводарителство-
то, согласно  

- Прилагодување на новонастанати состојби и по-
треби од крв и крвни продукти (вонредни акции, сезон-
ски потреби, ретки крвни групи); 

- Организирање на вонредни крводарителски акции 
во случај на недостиг на единици на крв; 

-Учество во работа на комисииите за крводарителс-
тво на разни нивоа; 

- Редовно информирање за сите крводарителски ак-
ции преку средствата за јавно информирање; 

- Постојано осовременување на промотивни мате-
ријали за крводарителство и соработка со размена на 
искуства од други земји; 

- Севкупна анализа и конкретен тримесечен увид во 
извршените активности и нивното финансиско обезбе-
дување;  

IX. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ : 
 
- Преку промоција на принципите во крводарителс-

тво и на етичките вредности е зголемен бројот на до-
броволни крводарители и подигната е свеста на луѓето 
во различни заедници и целни групи.  

- Идентификувани се приоритетните целни групи, 
спроведено е нивно мобилизирање и регрутирање и по-
добрена е соработката со партнерските организации и 
клубови на крводарители; 

- Зголемен  е бројот на обучени мотиватори од ре-
довите на клубови на крводарители кои активно се  
вклучени во процесот на организирање на акциите за 
доброволно крводарување во  нивните средини; 

- Зголемен е бројот на млади крводарители кои по-
натаму како пиер едукатори придонесоа за зголемува-
ње на бројот на нови крводарители и регрутирање во 
редовни крводарители; 

- Зголемен е бројот на доброволни крводарители, а 
намален е бројот на фамилијарните дарители; 
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Изготвување на здравствено-воспитни и пропагандни материјали: 

 
Јубилејни признанија и мотивациони средства 

- Подобрена е соработката и комуникацијата меѓу 
извршителите во реализирање на задачите и обврските 
во Програмата за организирање и унапредување на кр-
водарителството во Р.М.; 

- Воспоставена е софистицирана програма за воде-
ње на евиденција во крводарителството при Црвениот 
крст на Република Македонија, со користење на сер-
верска база и интернет конекција; 

- Подобрена е соработката со други НД на Црвен 
крст и Црвена полумесечина, со невладини и партнер-
ски организации  кои работат и постигнуваат добри ре-
зултати во крводарителство; 

 
X. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
 
За реализација на планираните мерки и активности 

во оваа програма потребни се следните финансиски 
средства:  

 
1.1 За активности на Црвениот крст на Републи-

ка Македонија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Организирање и подготвување на крводари-
телски акции 

- Надоместок на трошоци за подготвување и орга-
низирање на крводарителски акции на Општинските 
организации на Црвен крст: 

 
За планирани 55.000 
крводарувања на 
ООЦК  140,00 ден. 

  
3.463.000,00 

Вкупно:    3.463.000,00 
 
1.1.2. Изготвување на здравствено-воспитни, 

пропагандни материјали и мотивациски средства за 
крводарителите 

 
Во рамките на изготвувањето на здравствено-вос-

питните, пропагнадните материјали и мотивациските 
средства се планира реализација на следните активно-
сти:  
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Организирање на едукативни форми 

Активности на Републичкиот завод за трансфузиологија

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вкупно средства:..................................... 6.000.000,00 
 

XI. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
 
Вкупните средства за реализација на Програмата изнесуваат 9.000.000,00 денари. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбедените средства во Буџетот на Република Маке-

донија  за 2012 година во износ од 9.000.000,00 денари.  
 
XII. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 
 
Распределбата на средствата по Програмата ќе ја врши Министерството за здравство квартално на 

Црвениот крст на Република Македонија  и Републичкиот завод за трансфузиологија извршители на 
активностите, врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на мерките и активностите 
содржани во Програмата.      

Црвениот крст на Република Македонија  најдоцна до 31.01.2013 година  доставува до Министерс-
твото за здравство Годишен извештај за реализираните активности предвидени со Програмата за  
2012 година.  

Црвениот крст на Република Македонија, согласно сопствената евиденција на податоци на 
крводарители (електронска  обработка на податоци и пишани формулари) добиени од страна на 
општинските организации на Црвен крст за реализиран број на крводарувања, изготвува месечни 
прегледи за реализиран број на крводарувања во Република Македонија и квартално за секое 
тромесечие во годината подготвува извештаи и фактури и ги доставува до министерството за 
здравство на Република Македонија за контрола и исплата на средства.   

 
XIII. СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА 
 

Средствата за надоместок за партиципација при користење на здравствени услуги на дарители со над 
10 крводарувања се трансферираат квартално до здравствените установи за 6.000 крводарители по 
просечна партиципација за користење на здравствени услуги по крводарител, годишно се 
трансферираат средства во вкупен износ од 3.000.000,00 денари. 

 
XIV. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 
Мониторинг и евалуација за спроведување на програмата за организирање и унапредување на кр-

водарителството континуирано во текот на годината ќе врши Црвениот крст на Република 
Македонија и за тоа во извештаите ќе го информира министерството за здравство. 
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  Ќе се формира стручен тим кој заедно со комисија-
та за развој и унапредување на крводарителството при 
Црвениот крст на Република Македонија ќе ги следи и 
проценува зацртаните цели во програмата и ќе предла-
га мерки за надминување на одредени проблеми кои 
можат да произлезат во процесот на имплементација на 
утврдените задачи и активности во програмата за крво-
дарителство во 2012 година. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 51-8326/1 - 11              Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година              на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
279. 

Врз основа  на член 32 став 4 точка 3 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08,67/09,88/10,44/11 и 53/11), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 9.01.2012 година, ја донесе следната  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ  
И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ ЛУЃЕТО 
ВО  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ВО  2012 ГОДИНА 

 
I. ВОВЕД 

 
Бруцелозата во Република Македонија, како и во 

голем број други земји во Европа и во светот, сеуште 
претставува сериозен и актуелен здравствен проблем. 

Поради своите епидемиолошки карактеристики, ја-
вување во епидемиска форма, оштетување на здравјето 
на луѓето и доведување до инвалидитет, како и задол-
жителна хоспитализација и долго лекување сo можност 
за рецидиви и реинфекции, бруцелозата претставува не 
само медицински туку и социо - економски проблем. 
Значењето на бруцелозата како економски проблем е 
потенцирано поради загубите во добиточниот фонд, 
односно уништувањето на заболените стада.   

 
II. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА 

 
Бруцелозата кај луѓето во Република  Македонија, 

во епидемиска форма за прв пат беше регистрирана во 
1980 година, кога во општина Битола беа пријавени 
вкупно 102 заболени, во Неготино 5 и во Кавадарци 3 
случаи.  

Во наредните две години, пријавени се случаи на 
заболени луѓе само во општина Битола (112 во 1981 и 
36 во 1982 година).  

Во 1983 година регистрирани се најмалку заболени 
луѓе од бруцелоза (15), за целиот период од 1980 годи-
на до денес. 

Почнувајќи од 1984, бројот на заболени лица, како 
и бројот на зафатени општини и населени места е во 
постојан и значителен  пораст, така што во 1992 година  
овие параметри го достигнуваат својот врв - 922 забо-
лени лица, зафатени 22 општини, односно 177 населе-
ни места.  

Од 1993 до 2009 година, се бележи тренд на значи-
телно намалување на бројот на заболени од бруцелоза, 
при што најголем број на регистрирани случаи е забе-
лежан во 1997 (773), а најмал број е регистриран во 
2009 и изнесува 287 заболени лица. 

Бројот на регистрирани заболени во десетгодишни-
от период 2000-2009, бележи помал тренд на опаѓање, 
при што просечно годишно се регистрираат 371 случаj.  

Трендот на пораст на пријавените заболени луѓе од 
бруцелоза во петгодишниот период 2005–2009, со нај-
висок број регистрирани случаи (490) во 2008 година, 
се менува само една година подоцна и станува опаѓач-
ки, бидејќи во текот на 2010 гoдина, бројот на заболени 
од бруцелоза значително се намалува на 168, што прет-
ставува најмал број на заболени од оваа болест во пос-
ледните 24 години.  

 
III. МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕВЗЕМАТ ЗА ПО-

ДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ 
 
Мерките за превенција на бруцелозата кај луѓето се 

неминовно поврзани со мерките за спечување на поја-
вата на бруцелоза кај животните и сузбивање на боле-
ста кај нив, што се  во надлежност на ветеринарните 
власти.  

За таа цел, потребна е перманентна и интензивна 
меѓуресорска соработка на хеманата и ветеринарната 
медицина, како и интензивна интерсекторска комуни-
кација во здравството, заради примена на соодветни 
епидемиолошки, клинички и лабораториски доктрини.  

Континуираната активност и соработка помеѓу со-
одветните инспекциски служби од областа на здрав-
ството и ветерината, исто така е од огромно значење за 
дефинитивно решавање на проблемот со бруцелоза. 

Активностите кои треба да произлезат од контину-
ираната меѓусебна соработка на сите инволвирани ин-
ституции, на сите нивоа и во сите сфери на делување, 
потребно е да се насочат кон конкретни мерки и актив-
ности за превенција на ова заболување, односно за 
спречување на појавата и ширењето на бруцелоза и неј-
зино сузбивање во случај на масовна појава, и тоа: 

- Забрана на производство и употребата за исхрана 
на месо од заболени животни, непастеризирано млеко 
и производи добиени од такво млеко; 

- Ригорозно спроведување на ветеринарна и здрав-
ствена контрола на производите од животинско потек-
ло (млеко, месо и производи од млеко и месо); 

- Употреба на заштитна облека, ракавици, маски и 
очила при ракување со болни животни и нивни секрети 
и екскрети, особено во периодот на јагнење/телење на 
стоката, од страна на лицата кои одгледуваат или про-
фесионално работат /доаѓаат во контакт со животни 
или сирови животински продукти; 

- Спроведување на систематска здравствена контро-
ла на луѓето кои одгледуваат или професионално рабо-
тат/доаѓаат во контакт со животни или сирови живо-
тински продукти; 

- Рано откривање на заболените од бруцелоза, за-
должително лабораториско потврдување на дијагноза-
та и нивно адекватно лекување во специјализирани 
здравствени установи; 

- Здравствено воспитување, информирање и едука-
ција на населението, односно запознавање со каракте-
ристиките на болеста, начинот на нејзиното пренесува-
ње и мерките кои треба да се преземаат за заштита од 
заболувањето. 

 
IV. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА   

Генерална цел на Програмата е спречување и сузби-
вање на бруцелозата кај луѓето на територијата на це-
лата Република.  

Притоа, основни цели на годишната Програма се: 
1. Намалување на инциденцата на бруцелоза кај лу-

ѓето 
2. Спречување на појава на компликации и инвали-

дитет 
3. Спречување на појава на рецидиви 
4. Намалување на стапката на смртност 
5. Микробиолошка потврда на секој сомнителен 

случај 
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6. Зголемување на знаењата на здравствените ра-
ботници 

7. Зголемување на знаењата и информираноста за 
ова заболување, кај населението и на професионално 
експонираните лица. 

Овие цели, во 2012 година ќе се остваруваат преку 
следните активности: 

- Спроведување на мерките и активностите за спре-
чување на појавата, понатамошно ширење на бруцело-
зата и сузбивање на болеста на територија на целата 
Република, согласно претходно изготвени оперативни 
планови; 

- Епидемиолошко следење и испитувања за рано 
откривање на изворите, патиштата и начинот на прене-
сување на заразата; 

- Рано и активно откривање на заболените лица, 
нивно пријавување до надлежните институции и анке-
тирање;  

- Рано и адекватно лекување на заболените; 
- Задолжително лабораториско докажување на бру-

целозата; 
- Континуирана медицинска едукација на здрав-

ствените работници; 
- Информирање и здравствено - едукативна дејност. 
 
V. АКТИВНОСТИ, ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

(ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ) 
 
За остварување на целите утврдени со оваа Програ-

ма, во 2012 ќе се спроведуваат следните мерки и актив-
ности: 

1. Изготвување на 10 работни оперативни планови 
за динамика на реализација на активностите од страна 
на Центрите за јавно здравје  ,а согласно епидемиоло-
шката  состојба на  подрачја за кое се основани и 
стручно методолошките упатства добиени од Институ-
тот за јавно здравје на Република Македонија . 

Извршители: Центрите за јавно здравје(ЦЈЗ) , во 
соработка со Институтот за јавно здравје на Република 
Македонија (ИЈЗ на РМ). 

Индикатор: доставен работен план до 15.01.2012 
година до Министерство за здравство. 

2. Организирање на 5 регионални советувања со од-
говорните  епидемиолози од  Центри за јавно здравје,  
инфективните одделенијата  при Општите и Клинички-
те болници, Државниот санитарен и здравствен инспе-
кторат, како и претставници од ветеринарното здрав-
ство  и ветеринарната инспекција во општините. На со-
ветувањата ќе бидат разработени мерките и активно-
стите за спречувањето и сузбивањето на бруцелозата 
кај луѓето на регионално и на локално ниво, врз основа 
на анализата на конкретната епидемиолошка и епизоо-
толошка состојба на ова заболување, како и досега по-
стигнатите резултати и преземени мерки. 

 
Извршители: Институтот за јавно здравје 
Индикатор: Извештај за број на организирани ре-

гионални советувања. 
 
3. Одржување 5 регионални семинари, на кои 

здравствените работници ќе се запознаат со раширено-
ста на бруцелозата во Република Македонија, со епизо-
отолошката и епидемиолошката состојба, со клиничка-
та слика, дијагностиката и другите карактеристики на 
бруцелозата, како и со мерките кои треба да се спрове-
дуваат за нејзино сузбивање. 

Извршители: ИЈЗ на РМ во соработка со Институт 
за ветеринарна медицина. 

Индикатор: извештај  за број на одржани регио-
нални семинари. 

4. Микробиолошко - лабораториска дијагностика на 
бруцелозата кај луѓето ќе се врши во лабораториите на 
Центрите за јавно здравје за територијата за која се ос-
новани. За таа цел, ќе бидат направени 2750 тестови, со 
користење на следните микробиолошки испитувања:, 
BAB - тест  и  Brucella capt.test ,а во обем по изврши-
тел, согласно  табела бр1 . 

 
Извршители: Микробиолошките лаборатории на 

ЦЈЗ 
Индикатор: извештај за број на направени тестови 

(BAB ,Brucella capt.test,)  
 
5. Верификација на позитивните серолошки наоди 

ќе се врши во  микробиолошката лабораторија на ИЈЗ 
на РМ по пат на  RVK реакции ( а во обем по изврши-
тел, согласно  табела бр1) . 

 
Извршители: ИЈЗ на РМ  
Индикатор: извештај за број на верифицирани 

RVK реакции. 
 
6. За секој откриен случај на бруцелоза кај луѓето 

или добиен податок за заболен добиток, ќе се вршат 
епидемиолошки истражувања , ќе се прават епидемио-
лошки анкети и лабораториско/серолошки  тестирања 
кај луѓето, со цел да се откријат сите заболени лица во 
таа населба. 

 
Извршители:  ЦЈЗ  
Индикатор: извештај за број на лаборатори-

ско/серолошки тестирања, број на епидемиолошки ан-
кети 

 
7. Здравствен надзор над ветеринарните работници, 

сточарите, работниците во кланиците, млекарниците и 
во кожарската индустрија, ќе се врши преку системат-
ски здравствени прегледи, во кои се вклучени лабора-
ториско-серолошки испитувања на бруцелоза  

Извршители: Центрите за јавно здравје и ИЈЗ на 
РМ. 

Индикатор: Број на здравствени прегледи и лабо-
раториски тестирања на одгледувачи на стока, работ-
ници во производството на храна и предмети од живо-
тинско потекло, ветеринарни работници. 

 
8. Активен епидемиолошки надзор на терен преку 

епидемиолошко извидување, епидемиолошки истражу-
вања за рано откривање, дијагностика, евидентирање и 
пријавување на сите сомнителни и дијагностицирани 
случаи.  

 
Извршители: ЦЈЗ . 
Индикатор: Број на епидемиолошки увиди за сле-

дење на состојбата со бруцелоза. 
 
9. ИЈЗ пружа стручно методолошка помош на ЦЈЗ 

со  посета  во секој центар за јавно здравје ,а по потре-
ба и почесто во региони со поголем број заболени .  

Извршител:ИЈЗ 
Индикатор: извештај  
 
10. ЦЈЗ изготвуваат тромесечни и годишни изве-

штаи за состојбата со бруцелоза на нивното подрачје и 
преземените мерки и активности за нејзино спречува-
ње и сузбивање   

Извршители:  Центрите за јавно здравје  . 
Индикатор: доставени извештаи (тромесечни и го-

дишен извештај) со епидемиолошки коментар за свое-
то подрачје на покривање до Министерство за здрав-
ство и ИЈЗ на РМ. 
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11.ИЈЗ по обработка на индивидуалните пријави за заразни болести, и врз основа на периодичните изве-
штаи на ЦЈЗ ,епидемиолошките анкети и теренските увиди,  изготвува  збирни  информации за состојбата 
со ова заболување и завршен годишен извештај. Информациите и годишниот извештај, ИЈЗ го доставува до 
Министерството за здравство, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Фондот за здравствено оси-
гурување, Ветеринарната инспекција, Националниот соработник за бруцелоза и др. 

 
Извршители:  Институтот за јавно здравје.   
Индикатор: доставени информации  и годишен извештај со епидемиолошки коментар и табеларен при-

каз на спроведените активности во целата република. 
 
12.Здравствено воспитување и едукација на населението се врши преку поединечни разговори при те-

ренски посети и анкетирање на лица и домаќинства, организирани предавања во установи и институции, во 
населбите ,преку средствата за јавно информирање , при што населението се запознава со природата на 
болеста, начинот на пренесувањето и заштитата и друго. За истата цел се користат и постоечките web-
страни (ИЈЗна РМ ,ЦЈЗ). 

 
Извршители: ЦЈЗ , ИЈЗ на РМ 
Индикатор: извештај за број на остварени посети на семејства на заболени лица(анкети), број на преда-

вања во различни населби(100), број на настапи во медиуми, написи и интервјуа во јавни гласила, како и 
број на информации на интернет. 

 
Поради комплексноста на проблемот неопходна е тесна соработка на здравствената дејност, односно 

епидемиолошка служба, со ветеринарната дејност и инспекциските органи. 
 
Табеларен приказ на обем на активности по ЦЈЗ извршители 
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        VI. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Согласно предвидените активности, во извршува-

њето на Програмата за спречување  и сузбивање на 
бруцелозата кај луѓето во Република Македонија во 
2012 година, ќе бидат вклучени следните институции: 

- Институт за јавно здравје на Р. Македонија преку 
Секторот за контрола и превенција на заразни болести  
со референтни лаборатории 

- Центрите за јавно здравје.   
VII. ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ  

И РОКОВИ 
 
Координатор  на активностите од Програмата во 

2012 година, мониторинг и евалуација на постигнатите 
резултати  на национално ниво ќе врши Секторот за 
контрола и превенција на заразни болести при ИЈЗ. 

ЦЈЗ и ИЈЗ на РМ доставуваат квартални и годишни 
извештаи. 

Центрите за јавно здравје, должни се да подготват и 
да испратат 4 тромесечни до ИЈЗ во рок од 15 дена по 
истекот на тромесечјето (до 15-ти тековниот месец за 
изминатиот тромесечен период). 

Годишните извештаи, ЦЈЗ треба да ги достават до 
ИЈЗ до 15 јануари,2013година. 

Институтот за јавно здравје подготвува и доставува 
збирни квартални извештаи до Министерството за 
здравство 

ИЈЗ на РМ  годишниот збирен извештај за состојба-
та со бруцелоза на територијата на целата држава со  
табеларен приказ и епидемиолошки коментар го доста-
вува до 30.01.2012 година до Министерство за здрав-
ство,Државниот санитарен и здравствен инспекторат, 
Фондот за здравствено осигурување, Ветеринарната 
инспекција, Националниот соработник за бруцелоза и 
др.)  

ИЈЗ доставува подготвува Предлог Програма за 
спречување и сузбивање на бруцелозата кај луѓето во 
Република Македонија во 2013 година, до Министерс-
твото за здравство  најдоцна до 31 октомври, 2012 го-
дина. 

 
VIII. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на програмските активности за ис-

питување на појавата, спречувањето и сузбивањето на 
бруцелозата кај луѓето за 2012 година, потребни се 
следните средства: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вкупните средства за реализација на оваа програма 

ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија  
за 2012 година во износ од 4.000.000,00 денари. 

Исплатата на средствата по Програмата ќе се врши 
квартално од страна на Министерството за здравство , 
врз основа на доставените фактури и извештаи за реа-
лизација на активностите содржани во Програмата и  
согласно работниот план.  

Фактурирањето ќе се врши по утврдени цени на 
Фондот за здравствено осигурување на Република Ма-
кедонија и усвоени програмски цени од страна на извр-
шителите и нивните надлежни органи и одобрени од 
Министерот за здравство. 

Надзор над спроведувањето на Програмата врши 
Министерството за здравство и по потреба поднесува 
Извештај до Владата на Република Македонија. 

За реализација на програмските активности на реги-
онално и локално ниво, надлежни се Центрите за јавно 
здравје . 

ИЈЗ , најдоцна до 31.01.2013 година ќе достави до 
Министерството за здравство извештај за реализирани-
те мерки и активности, предвидени со Програмата за 
испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето 
на бруцелозата кај населението во Република Македо-
нија за 2012 година . 

Програмата ќе се реализира во рамки на обезбеде-
ните средства во Буџетот на Република Македонија за 
2012 година во износ од 4.000.000,00 денари.  

                    
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија.   

 
Бр.51-8336/1 - 11               Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
280. 

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 
здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија", бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 05/07, 77/08, 67/09, 88/10, 44/11 и 53/11), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 9.01.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВ-
НИ   РАСТРОЈСТВА  ВО  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2012 ГОДИНА 
 

ВОВЕД  
Проблемите во менталното здравје стануваат се по-

очигледни во светот. Тие претставуваат сериозен и 
сложен социо - медицински, но и општествен проблем, 
со бројни здравствени, социјални и економски после-
дици по поединецот, семејството и општеството во це-
лост. 

Овие заболувања имаат економско влијание на оп-
штеството и големо влијание на квалитетот на животот 
како на поединците, така и на нивните семејства, а ста-
нуваат се поочигледни како во светот така и кај нас. 

Светската здравствена организација проценува дека 
400 милиони луѓе во светот постојано страдаат од мен-
тални и невролошки растројства. Бројот на лица на ко-
ишто периодично им е потребна психијатриска помош 
или некој друг вид на психијатриско/психолошко сове-
тување секако е многу повисок и во основа не може 
точно да се процени. Менталните и бихејвиоралните 
заболувања засегаат повеќе од 25% од вкупната попу-
лација во одреден период од нивниот живот.  

Околу 20% од вкупниот број на пациентите во при-
марната здравствена заштита имале едно или повеќе 
ментални заболувања. До 2020 година се очекува про-
центот на менталните заболувања да се зголеми до 50 %. 
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Ефикасното решавање на овие проблеми не е мож-
но само со имплементација на здравствените мерки, ту-
ку е потребен сеопфатен, интегративен пристап со 
учество на програмски организирани активности на 
различни субјекти во општеството, во чија надлежност 
се ресорни институции и установи, со особен акцент на 
социјалниот сектор.  

Заради тоа, Владата на Република Македонија до-
несе Национална стратегија за унапредување на мен-
талното здравје во Република Македонија за 2005-2012 
година во која третманот на менталното здравје мулти-
дисциплинарно и мултипрофесионално, со ресоцијали-
зација и деинституционализација на корисниците, а 
пред се со намалување на стигмата која е присутна на 
овие простори.   

 
ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА, МЕДИЦИНСКИ  

И СОЦИЈАЛЕН АСПЕКТ И СЕГАШНА СОСТОБА  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Душевните растројства опфаќаат широк круг на за-

болувања, вклучувајќи ги органските, симптоматските, 
невротските, растројствата во расположението (афе-
ктивни растројства), шизофрениите, шизотипните и на-
лудничавите растројства, душевната заостанатост и 
другите душевни растројства. 

Светските искуства покажуваат дека кај повеќе од 
една половина од вкупно дијагностицираните лица, 
овие растројства добиваат хроничен тек, т.е. периодите 
на подобрување се заменуваат со периоди на влошува-
ње и повторна појава на знаците на растројството. По-
ради природата на болеста, но далеку повеќе како ре-
зултат на општествениот став и предрасуди, во кои до-
минира неприфатеност, маргинализација и отфрлање, 
голем број лица со душевни растројства остануваат 
долготрајно, па дури и доживотно хоспитализирани, 
при што се создава таканаречен хоспитализам.  

Поради наведените состојби, во изминатиот пери-
од, третманот на овој сериозен социомедицински проб-
лем беше скоро целосно препуштен на медицинските, 
т.е. психијатриските  институции и се одвиваше на то-
вар на здравството и здравственото осигурување, давај-
ќи скромни резултати. Имено, долготрајниот болнички 
третман во психијатриските установи, во изминатиот 
период, од една страна беше поврзан со значителни 
финансиски средства кои претежно беа на товар на 
здравственото осигурување, а од друга страна придоне-
суваше долготрајно болнички третираните лица да би-
дат дополнително стигматизирани, маргинализирани и 
социјално исклучени. Ваквата хоспитализација предиз-
викуваше и дополнително влошување на здравствената 
состојба. 

Ваквиот пристап се покажа како недоволно ефика-
сен, економски неоправдан и не успеа да обезбеди по-
хуман пристап и третман на лицата со душевни рас-
тројства во нивната социјална средина. 

Заради тоа, а посебно ценејќи го фактот дека и во 
Република Македонија се неопходни реформи во обла-
ста на менталното здравје, во донесената Национална 
стратегија за унапредување на менталното здравје во 
Република Македонија за 2005-2012 година се зацрта-
ни основните определби и цели на здравството во од-
нос на менталното здравје: 

1. Промоција, превенција, одржување и унапреду-
вање на менталното здравје на населението во Репуб-
лика Македонија.  

2. Задоволување на потребите на населението, зе-
мајќи ја предвид неговата разновидност, а притоа обез-
бедувајќи рамноправен пристап до здравствена зашти-
та и почитување на човековите права. 

3. Воспоставување на систем за ментално здравје во 
заедницата.  

4. Обезбедување на соодветен начин на финансира-
ње на системот за менталното здравје во заедницата. 

Следејќи ги и препораките на СЗО, во Република 
Македонија се премина кон зајакнување на достапно-
ста на овие услуги преку развивање на различни форми 
на вонболнички третман во локалната заедница, содр-
жани во т.н. Центри за ментално здравје во заедницата, 
со целосен сеопфатен дневноболнички третман на па-
циентите. За целосно, адекватно, навремено, ефикасно 
и економично решавање на овие проблеми неопходно е 
вклучување на целата општествена заедница, пред се 
преку соодветните институции и установи во рамките 
на ресорните министерства, а во тесна соработка и ко-
ординација со сите останати заинтересирани субјекти.  

Во моментот во Република Македонија, лицата со 
душевни растројства во најголем број се третирани во 
Универзитетската клиника за психијатрија и трите спе-
цијални психијатриски болници во Скопје, Демир Хи-
сар и Негорци, според регионалниот пристап. Вкупни-
от број на болнички постели во трите психијатриски 
болници е 1.125 од кои во 2/3 од вкупниот капацитет 
на постели се сместени хроничните болни, а во 1/3 од 
постелите акутните болни.  

Покрај тоа, 530 лица со душевни растројства се ле-
куваат во 8-те Центри за ментално здравје кои се при-
крепени на Психијатриските болници и на Здравстве-
ните установи во Републиката.  

За тековната 2012 година се предвидува отварање 
на два нови Центри за ментално здравје: 

- ЦМЗ во град Кичево кој ќе биде лоциран во про-
стории на ЈЗУ ОБ Кичево а ќе функционира како ра-
ботна единица на ЈЗУ Психијатриска болница Демир 
Хисар и 

- ЦМЗ во Скопје – Север кој ќе биде лоциран во 
простории на ЈЗУ Здравствен дом Скопје – Скопје, По-
ликлиника Чаир а ќе функционираа како работна еди-
ница на ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ Скопје. 

Во Универзитетската клиника за психијатрија и во 
трите специјални психијатриски болници во Република 
Македонија - Психијатриска болница Скопје, Психија-
триска болница Демир Хисар и Психијатриска болница 
Негорци болнички се лекуваат повеќе од 2000 лица со 
душевни растројства, од кои: 

- 750 пациенти се долготрајно хоспитализирани – 
повеќе од 180 дена 

- 800 пациенти се со просечна хоспитализација од 
182 дена 

- 300 пациенти се со краткотрајно лекување од 60 
дена 

- 600 се лекуваат во центри за ментално здравје 
(дневни болници) 

Од болнички лекуваните пациенти: 
- 130 лица се со судска одлука за изречена мерка за-

должително лекување и чување во психијатриска бол-
ница 

- 730 се хронични душевни болни  
 Лекуваните пациенти/корисници во дневните бол-

ници (Центрите за ментално здравје) во најголем дел се 
лица со хроничен тек на душевното растројства и се на 
долготраен третман. Целта на програмата е зголемува-
ње на  бројот на пациенти кои се лекуваат во Центрите 
за ментално здравје односно деинституционализација 
на душевно болните. 

Во психијатриските болници се лекуваат и 130 лица 
со изречена судска мерка. За овие пациенти болниците 
не се во можност да обезбедат средства и согласно За-
конот за извршување на санкции, трошоците за здрав-
ствената заштита на овие лица ги покрива Министерс-
твото за здравство преку соодветна програма.  

Долгогодишниот престој во психијатриските бол-
ници се должи пред се на неподготвеноста на семејс-
твата и социјалната средина за нивно прифаќање во до-
машни услови, подржани од високиот степен на оп-
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штествена стигматизација и маргинализација на овие 
лица во заедницата, како и на развиениот хоспитализам 
кај лицата со душевни растројства кои се долготрајно 
болнички лекувани (несигурност и страв од напуштање 
на болницата). Сето ова е надополнето и со отсуство на 
соодветни служби за прифаќање и третман на овие ли-
ца во местото на живеење. Напуштени и ретко посету-
вани од своите семејства, тие се адаптираат на болнич-
ки услови во кои грижата за нивното здравје, нега и 
престој е целосно препуштена на медицинскиот персо-
нал во здравствените институции.  

Иако дел од овие лица оствариле право на лична 
пензија или социјална помош, истата самите минимал-
но ја користат, поради фактот дека средствата најчесто 
ги користат членови на нивните семејства, кои малку 
се грижат за нив. Од наведеното видлива е комплекс-
носта на проблемот, според кое може да се заклучи де-
ка долготрајниот болнички престој е во голема мерка 
условен од социјалниот момент, а не од потребата за 
исклучиво медицински третман.  

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Цели на оваа програма се: 
- обезбедување на здравствена заштита и згрижува-

ње на пациентите кои се со од суд изречена мерка “за-
должително психијатриско лекување и чување во 
здравствена установа“ 

- Изработка на Национална стратегија за развој на 
менталното здравје во Република Македонија 2013 – 
2020 година  

- почитување на принципите на достапност, еконо-
мичност и ефикасност на психијатриските служби, во 
рамки на реформи во менталното здравје; 

- развивање на различни форми на вонинституцио-
нално и вон болничко лекување. 

- Подобрување на условите за лекување во псухија-
триските установи во Република Македонија.  

- Промотивни активности за отварање на нови Цен-
три за ментално здравје низ републиката. 

 
МЕРКИ И АКТИВНОСТИ  

Активностите во оваа програма претставуваат: 
- лекување на пациентите кои се со изречена мерка 

од суд “задолжително психијатриско лекување и чува-
ње во здравствена установа“, вкупно 130 и се наведени 
погоре во текстот од кои: 60 пациенти во ЈЗУ Психија-
триска болница Демир Хисар, 40 во  ЈЗУ Психијатри-
ска болница “Скопје“ Скопје и 30 во ЈЗУ Психијатри-
ска болница “Негорци“ Гевгелија, 

- Изработка на Национална стратегија за развој на 
менталното здравје во Република Македонија 2013 – 
2020 година, 

- Подобрување на условите за лекување во психија-
триските установи во Република Македонија, 

- Промотивни активности за отварање на нови Цен-
три за ментално здравје низ републиката. 

Со оглед на тоа дека бројката на лицата со изречена 
мерка од суд “задолжително психијатриско лекување и 
чување во здравствена установа“  не претставува кон-
стантна категорија и истата подлежи на варијации во 
болестите и бројот на пациентите, не е можно да се 
предвиди апсолутно точен број на заболените, така да е 
можно трансфер на средствата од една во друга пози-
ција. 

Извршители на Програмата се: 
- здравствените установи кои ги лекуваат лекуваат 

лицата со изречена мерка “задолжително психијатри-
ско лекување и чување во здравствена установа“ (ЈЗУ 
Психијатриска болница “Скопје“ Скопје, ЈЗУ Психија-
триска болница “Негорци“ Гевгелија и ЈЗУ Психија-
триска болница Демир Хисар) Универзитетската кли-

ника за психијатрија и останатите здравствени устано-
ви кои имаат психијатриски одделенија или Центар за 
ментално здравје во својот состав,  

- невладини организации и граѓански здруженија 
чие поле на работа претставува дестигматизација на 
душевно болните пациенти и промовирање на ментал-
ното здравје. 

Министерството за здравство месечно ќе ги распре-
делува средствата на здравствените установи изврши-
тели на активностите врз основа на доставени фактури 
и извештаи за реализација на активностите содржани 
во Програмата. 

Во прилог на ф-те здравствените установи имаат 
обврска да достават пресметка за секој пациент поеди-
нечно и листа на референтни цени на услуги на ФЗОМ 
согласно кои е извршено фактурирањето за оние услу-
ги кои се предвидени со програмата. 

Здравствените установи кои се извршители на Про-
грамата, најдоцна до 15.01.2013 година да достават до 
Министерството за здравство извештаи за реализира-
ните мерки и активности во 2012 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 

 
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

НА ПРОГРАМАТА 
1) Финансиските трошоци за обезбедување на бол-

ничка здравствена заштита на душевно болните лица 
кои се со изречена мерка од суд “задолжително психи-
јатриско лекување и чување во здравствена установа“ 
опфаќаат:  

- болнички ден (сместување и исхрана во стандард-
ни болнички услови) за стационарни пациенти. 

- лекување со спроведување на дијагностички про-
цедури и рехабилитациони мерки. 

- лекови кои се наоѓаат на болничката листа,  
- потрошен материјал за ординирање на терапијата 
- психосоцијален третман на пациентите како и  
- помош и нега на пациентите 
2) Финансиските трошоци за изработка на Нацио-

нална стратегија за развој на менталното здравје во Ре-
публика Македонија 2013 – 2020 година 

3) Финансиски трошоци за развивање на различни 
форми на вонинституционално и вонболничко лекува-
ње и промотивни активности за отварање на нови Цен-
три за ментално здравје низ републиката. 

4) Финансиски трошоци за подмирување на зоста-
нат долг односно превземени обврски од Програмата 
за здравствена заштита на лица со душевни растројства 
во Република Македонија за 2011 година  

За реализација на мерките и активностите предви-
дени со Програмата за здравствена заштита на лица со 
душевни растројства во Република Македонија за 2012 
година потребни се следните средства: 
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Програмата ќе се реализира во обем и содржина на 
средствата одобрени од Буџетот на Република Македо-
нија за 2012 година во висина од 53.000.000,00 денари. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр.51-8342/1 - 11               Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
281. 

Врз основа на член 32 став 4 точка 9 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 
84/2005, 111/2005, 65/2006, 05/2007, 77/2008, 67/2009, 
88/2010, 44/2011 и 53/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 9.1.2012 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ИНСУЛИНСКИ 
ИГЛИ, ГЛУКАГОН, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР 
И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА  

ДИЈАБЕТЕСОТ ЗА 2012 ГОДИНА 
 
 
Дијабетес мелитус (ДМ или шеќерна болест) е со-

стојба на високо ниво на шеќерот во крвта - хипергли-
кемија, со нарушен метаболизам на јагленихидрати, 
липиди и протеини, како и појава на микроваскуларни 
(ретинопатија, нефропатија) и макроваскуларни комп-
ликации (коронарна, артериска, цереброваскуларна и 
периферна васкуларна болест), со зголемен морбидитет 
и морталитет, како и со намалување на квалитетот на 
животот.  

 
Постојат повеќе видови на дијабетес: 
- Тип 1 дијабетес, (околу 10% од сите видови на ди-

јабетес) се карактеризира со апсолутен недостаток на 
инсулин, каде што е потребен егзоген инсулин за по-
стигнување на еугликемија.  

- Тип 2 дијабетес, е многу почест, кој опфаќа околу 
90% од адултните со дијабетес и се карактеризира со 
инсулински недостаток и/или инсулинска резистенци-
ја.  

- Гестациски дијабетес е релативно редок и се јаву-
ва за време на бременоста. 

- Други форми на дијабетес. 
Се смета дека во светот има околу 230 милиони лу-

ѓе со дијабетес, а според Интернационалната дијабето-
лошка федерација овој број ќе достигне до 350 милио-
ни во 2025 год. Се очекува зголемување за 35% на бро-
јот на пациентите со Diabetes mellitus во развиените 
земји, додека тој број кај земјите во развој би изнесу-
вал 48% во периодот од 1995 до 2025год. 

Најмалку 50% од сите луѓе со шекерна болест на 
симптомите кои ги имаат не им придаваат значење и не 
бараат лекарска грижа, поради што се водат како неди-
јагностицирани. Според некои студии преваленцијата 
на дијагностицирани пациенти со дијабетес е 6-7% кај 
луѓе на возраст 45-64 години, достигнувајќи 10-12% кај 
пациенти на возраст над 65 год. 

Во Република Македонија Diabetes mellitus претста-
вува едно од почестите заболувања и се јавува кај око-
лу 6% од населението.  

Бројот на регистрирани лица со дијабетес кои се на 
инсулинска терапија во моментов во Република Макед-
нонија е 36 230 од кои 2230 се лица со тип 1 дијабетес 
и околу 34000 со тип 2 дијабетес. 

Согласно податоците од Интернационалната Дија-
бетолошка Федерација и податоците од Националниот 
регистар за дијабетес на Република Македонија инци-
денцата на оваа болест оваа година е 6,9 %, а вкупниот 
број на заболени и дијагностицирани лица со дијабетес 
е 119.200.  

 
1. Diabetes mellitus - тип 1 се карактеризира со ап-

солутен недостаток на инсулин и за постигнување на 
нормални вредности на шеќерот во крвта е потребен 
егзоген инсулин. Овој вид на дијабетес е болест на 
младата популација (деца, адолесценти и возрасни) за-
стапен кај 2200 лица од кои на инсулинска пумпа се 
110 пациенти. Инсулинот е дел од нивната секојдневна 
терапија, без која исходот е фатален. Редовните про-
верки на гликозаа во крв (6-15 пати на ден), овозможу-
ва, секојдневно да се врши корекција на инсулинската 
доза и да се постигне добра гликорегулација, со цел по-
квалитетне живот и одложувањ на компликациите. 

2. Diabetes mellitus - тип 2 опфаќа 90% од сите слу-
чаи од кои 90% се на инсулинска терапија, а останати-
те користат таблетарна терапија. Просечна дневна доза 
на инсулин е околу 40 IE (интернационални единици). 

Одлуката за поставување на инсулин на пациентите 
кај кои веке не е можно регулирањето на нивото на ше-
кер во крвта, а кои се со дијабетес тип 2 се регулира 
согласно постоечки протоколи за препишување на ин-
сулин и прирачници со клинички упатства. Прирачни-
ците нудат практични совети за дијагноза и нега на лу-
ѓе со дијабетес тип 2. Контролата на дијабетесот, освен 
терапија со инсулин вклучува значаен број на елементи 
од самогрижа и совети кои треба да се прилагодени со-
одветно на потребите и параметрите на луѓето со дија-
бетес, како и на лицата во нивниот најблизок 
круг/семејство. Луѓето со дијабетес тип 2 треба да има-
ат можност да носат одлуки за сопственото лекување и 
грижа базирани на информации од соработката со 
здравствените работници. Нивното лекување е конти-
нуирано, до крај на животот и и програмата за лечење е 
потребно да биде базирана на докази и соодветна за по-
требите на пациентите. 

Најновите истражувања укажуваат дека со примена 
на соодветен третман се постигнува одложување, па 
дури и превенција на долгорочните компликации од 
дијабетесот, кои вклучуваат срцев и мозочен удар, бу-
брежна слабост, слепило, па дури и гангрена и ампута-
ција на долните екстремитети. Сите овие нарушувања 
спаѓаат во групата на т.н. хронични дијабетични комп-
ликации, во чија генеза лежат васкуларни нарушувања.  

Дијабетичната кетоацидоза и хипогликемиите кои 
спаѓаат во групата на акутните компликации на дијабе-
тесот, можно е да се сведат на минимум со помош на 
едукација на пациентите како и со примена на превен-
тивни мерки и современ терапевтски третман.  

Оваа слика од повеќекратни васкуларни ризични 
фактори и широк дијапазон на компликации значат де-
ка соодветното лекување и грижата за инсулинозавис-
ните пациенти се вовлекува во многу области од здрав-
ството. Како резултат на ова, грижата за дијабетесот е 
комплексна и одзема доста време. Начинот на живот се 
менува, сложениот начин на контрола и несаканите по-
јави од терапијата го прават самомониторирањето и 
едукацијата на луѓето со дијабетес важен дел од кон-
тролата. 

Добрата комуникација меѓу пациентот и здравстве-
ните работници е неопходна и суштинска во обезбеду-
вање на контрола на ова заболување. 
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1. СОСТОЈБА СО ИНСУЛИН ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Во лекување на пациентите со Diabetes mellitus се 

користат неколку видови на инсулини (хумани и ана-
лози) со ултракратко, кратко, средно продолжено и 
долго дејство, како и мешани форми на инсулин со 
кратко/ултрактарко дејство со среднопродолжено дејс-
тво од светски познатите компании НовоНордиск-Дан-
ска, Санофи-Франција и Лили-САД.  

Инсулинот се аплицира субкутано, секој ден, во за-
висност од степенот на подносливоста на инсулинот од 
страна на пациентот и од видот на инсулинот од еднаш 
до неколку пати на ден. 

За пациентите од Скопје, набавката на инсулин се 
спроведува од 2007 година преку ЈЗУ Универзитетска-
та клиника за ендокринологија, која има воведено и 
електронска евиденција за пациентите, број на изврше-
ни прегледи, лабораториски иследувања, потребите на 
инсулин, потрошувачката на инсулин, по¬дигнатиот 
инсулин од страна на пациентот и сл.  

Oсвен тоа што e извршено вмрежување на сите ам-
буланти и т.н. пунктови на кои се издава инсулин во 
Скопје, врши вмрежување на сите Центри за дијабет во 
Републиката, како и регистрација на сите пациенти во 
една база на податоци. Со ова ќе се овозможи дневно 
следење на новите пациенти, начинот на лечење, кон-
трола на индикации и количини на препишан и издаден 
инсулин. 

Во состав на ЈЗУ постојат Кабинети за дијабетес 
(вкупно 37), кои се во состав на Клиничките и Општи-
те болници и Здравствените домови. 

Бројот на регистрирани лица со дијабетес кои се на 
инсулинска терапија во моментов во Република Макед-
нонија е 36 230 од кои 2230 се лица со тип 1 дијабетес 
и околу 34000 со тип 2 дијабетес  од кои дел се почина-
ти и е потребно нивно ажурирање со помош на Мини-
стерството за внатрешни работи. Овој број секоја годи-
на расте. Согласно податоците од Интернационалната 
Дијабетолошка Федерација и податоците од Национал-
ниот регистар за дијабетес на Република Македонија 
инциденцата на оваа болест оваа година е 6,9 %, а 
вкупниот број на заболени и дијагностицирани лица со 
дијабетес е 119.200.  

Имајќи во предвид дека овој број на лица заболени 
од дијабетес е се поголем, Министерството за здрав-
ство користејќи го правото од членот 32 од Законот за 
здравствена заштита започна со Централизирана наба-
вка на инсулин од 2011 година врз основа на податоци-
те добиени од Клиниката за ендокринологија и другите 
здравствени установи во Република Македонија кои до 
сега вршеа набавка на инсулин за потребите на заболе-
ните лица од дијабетес . Министерството за здравство 
одлучи за 2012 година со Централизираната набавка да 
обезбеди и ленти за мерење на шеќер.  

2. ПРЕДНОСТИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД 
СПРОВЕДЕНАТА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЈАВНА НА-
БАВКА НА ИНСУЛИН ЗА 2011 ГОДИНА  

 
Почнувајќи од 01-ви март 2011 година, сите центри  

за дијабет ширум земјата ги набавуваат потребните ко-
личини од инсулинот од Министерството за здравство, 
кое на овој начин ја презеде врз себе одговорноста за 
непрекинатото снабдување со инсулин на сите пацине-
ти на кој тој им е неопходен. На овој начин се елини-
минираа стравувањата од повремен недостиг од овој 
лек кои се појавуваа во одредени центри во внатрешно-
ста на земјата, предизвикани од неефикасниот начин на 
планирање и распределба на неопходните финансиски 
средства за набавка на инсулинот од страна на болни-
ците и здравствените домови.  

Централизираната набавка на инсулин, што ја пра-
виме по позитивниот пример со набавка на вакцините 
донесе неколку значајни придобивки. Прво, за пацине-
тите, ваквиот начин на набавка и распределба на инсу-
линот преку Министерството за здравство гарантира 
дека неопходниот лек и понатаму ќе му биде достапен 
на секој што му е непоходен и тоа во секое време и це-
лосно бесплатно и ке има стопроцентна опфатеност на 
пациентите со потребната инсулинска терапија. Второ, 
ваквиот начин им овозможува на болниците и здрав-
ствените домови заштеда на средства кои тие можат да 
ги пренаменат за други потреби на пацинетите и трето, 
ваквиот начин му овозможува на Министерството по-
голема контрола врз начинот на издавање на лекот. 

Врз основа на донесената Програма се спроведе 
централизирана јавна набавка на инсулин за 2011 годи-
на од страна на Министерството за здравство и  во од-
нос на 2009 и 2010 година, Министерството за здрав-
ство доби пониска цена и успеа да заштеди во споредба 
со цените кои биле понудени на Клиниката за ендокри-
нологија и сите здравтсвени установи  во Република 
Македонија. 

Снабденоста со инсулин и опфатеноста на пациен-
тите со терапија е 100%. 

Министерството за здравство  во текот на спроведу-
вањето на Програмата за обезбедување на инсулин за 
2011 година преку контроли на лице место во инсулин-
ските аптеки, контрола на залихите на инсулин преку 
Регистарот за дијабетес врз електронските рецепти кои 
се препишуваат од страна на докторите за месечна доза 
на инсулин по пациент, следење на работата на докто-
рите дали е во согласност со Протоколите за лекување 
на дијабетес тип 2 и редовни состаноци со докторите, 
фармацевтите и медицинските сестри вклучени во про-
цесот на издавање на инсулинот, прави исто така зна-
чителна заштеда. Овие контроли ќе овозможат намалу-
вање на домашните резерви на инсулин кај пациентите 
и рационална нарачка во текот на месецот. 

 
3. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА ИН-

СУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ 
ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН 
И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Износот на финансиски средства кои се потребни за 

обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли е 
499.488.432,00 денари и за ленти за мерење на шеќерот 
во крвта за 2012 година  е 57.911.568,00 денари. 
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A10AB Хумани инсулини и аналози со кратко дејство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A10AC Хумани инсулини со средно продолжено 

дејство 
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 A10AD Хумани инсулини и аналози со средно про-
должено дејство комбинирани со кратко дејство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A10AE Инсулини аналози со долго дејство  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* инјекциско пенкало за повеќекратна употреба па-
циентите да го добијат бесплатно 
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H04 Панреатични хормони  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инсулински игли  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ленти за мерење шеќер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Износот на потребни финансиски средства за по-

трошен материјал за инсулински пумпи, едукација и 
GLP –агонисти е вкупно 2.600.000,00 денари. 

            
    
 
 
 
 
 
 
 
Вкупно: 2.600.000,00 денари 
 
Потреба од ленти за мерење на шеќер во крв 
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Со Програмата за 2012 година потребно е да се 
обезбедат и ленти за мерење на шеќерот во крвта. Во 
Програмата се предвидени 4 ленти дневно за пациенти-
те со тип 1 дијабетес или 125 ленти месечно. За лицата 
со тип 2 дијабетес се предвидени 4 ленти месечно. 
Според светските Протоколи за третман на дијабетес 
лицата со тип 1 дијабетес треба да го мерат шекерот во 
крв од 6 -15 пати дневно (млада популација), додека 
лицата со тип 2 дијабетес еднаш дневно, а кај лица на 
интензивираната терапија зависно од бројот на дози на 
инсулин дневно.  

Најновите истражувања укажуваат дека со примена 
на соодветен третман и редовни проверки на шеќер во 
крвта се овозможува подесување на инсулинската доза 
со цел добивање на нормални вредности на шеќерот во 
крвта, а со тоа одложување и превенција т.е. спречува-
ње на хроничните дијабетичните компликации како 
што се: ретинопатија, нефропатија и дијализа, акутен 
инфаркт на миокардот, мозочен удар, невропатија и 
периферна васкуларна болест (дијабетично стапало) во 
чија генеза лежат васкуларните нарушувања. 

 
Според информациите од Клиниката за ендокри-

нологија, 90% од хоспитализираните пациенти се 
поради компликации поради нерегулиран шекер во 
крв како хипогликемија и кетоацидоза. Овие паци-
енти се примат на болничко лекување само за регу-
лација на шекерот. Една хоспитализација чини 
40.000 денари по пациент. Оваа дијагноза се трети-
ра секојдневно на клиниката. Тоа покажува дека 
лицата со дијабетес се недоволно едуцирани за са-
морегулацијата на шекерот во крвта. Доколку па-
циентите ги имаат потребните количини на ленти 
за мерење на шекер и имаат добра едукација за са-
морегулација на шекерот во крв, овие трошоци 
многу ке се намалат. 

Во соседните држави лентите за мерење на ше-
ќер во крв се обезбедуваат преку Националните 
програми за дијабетес. 

Потреба од потрошен материјал за инсулински 
пумпи  и лекови GLP -агонисти 

 
За дел од пациентите, потребно е дозирање на инсу-

линот преку инсулинска пумпа која овозможува подо-
брување на целокупната метаболна контрола, со цел 
намалување и спречување на компликациите. За истите 
се користи потрошен материјал на Клиниката за ендо-
кринологија за кои се предвидуваат 1.600.000,00 дена-
ри на годишно ниво. 

За дел од пациентите која претставува селектирана 
обезна популација и кај која оралните антидијабетици 
и инсулинот во големи дози немаат никаков ефект , од 
страна на Клиниката за ендокринологија потребно е да 
се обезбедат лекови GLP -1 агонисти Liraglutide и 
Exenatide за кои се потребни 200.000,00 денари. 

 
Потреба од ЕДУКАЦИЈА на младата популација 

со Тип 1 дијабетес 
 
И акутните и хроничните компликации можно е да 

се сведат на минимум со помош на едукација на паци-
ентите како и со примена на превентивни мерки како 
современ терапевтски третман кој го проучуваат Кли-
ничките упатства за третман и контрола на дијабетесот. 

Доколку овие пациенти водат несоодветна грижа за 
својот дијабетес за неколку години државата ке мора 
да ги покрие трошоците за лекување со дијализа, опе-
ративни ласерски зафати за корекција на ретинопатија-

та, лекување на хронични рани и дијабетично стапало 
кои одземаат доста долго време за лекување и претста-
вуваат многу скап медицински третман. Со правилно 
спроведување на Протоколите ќе се овозможи квалите-
тен живот на лицата со дијабетес и заштеда на финан-
сиски средства во наредните години за лекување на 
компликациите од дијабетесот кои чинат многу повеќе 
од иницијалното вложување.  

Обезбедување на ленти за мерење шеќер во крв и 
едукација на пациентите со тип 1 дијабетес пред  се би-
дејќи претставуваат млада популација и за пациентите 
со тип 2 дијабетес се неопходно потребни за создавање 
на здрава нација бидејќи со честото мерење шеќер во 
крв и едукацијата, се спречуваат компликациите кај ди-
јабетичарите од кои всушност умираат овие пациенти, 
а не од самата болест –диабетес.  

Едукација за пациентите со тип 2 дијабетес органи-
зира Здружението на дијабетичари на Република Маке-
донија неколку пати годишно. Едукација за пациентите 
со тип 1 дијабетес кои се претежно млада популација 
нема кој да организира бидејки во Република Македо-
нија не постои Здружение за пациенти со тип 1 дијабе-
тес.  

Министерството за здравство од оваа година прев-
зема иницијатива за покровителство на Дијабетес камп 
од којшто произлегуваат големи бенефити за пациен-
тите со Тип 1 дијабетес. 

Едукацијата ќе се спроведе преку организација и 
одржување на дијабетес камп којшто претставува мож-
ност за соочување и прифаќање на дијабетесот како со-
стојба, со која може нормално да се живее. Министерс-
твото за здравсво обезбедува покровителство на овој 
камп за едукација на млади со Тип 1 дијабетес со меди-
цински тим и предавачи од странство и од нашата др-
жава во износ од 800.000 денари.  

Во тимот кој работи со лицата со дијабетес се вклу-
чени доктори, медицински сестри, стоматолози и други 
лица кои сакаат волонтерски да помогнат на лицата со 
дијабетес. Целта на кампот е подобрување на квалите-
тот на живот на лицата со дијабетес преку секојдневни 
физички активности, акција, одговорност и контрола за 
што имаат различни спортски, едукативни, културни и 
социјални, едукативните сесии се организирани преку 
работилници каде лицата со дијабетес разменуваат 
искуство, знаење и учат како да се справуваат со се-
којдневните активности, броење јаглехидрати, што да 
се направи во случај на висок или низок шеќер во кр-
вта, мерење на шеќерот во крвта, и прилагодување на 
инсулинската доза. Правилна исхрана, што во случај на 
низок или висок шеќер, прилагодување на инсулинска-
та доза. На кампот се изведува и истражување, каде ли-
цата со дијабетес пополнуваат прашалник пред и по за-
вршување на кампот за знаењето за дијабетес, а целта е 
да се покаже дека знаењето со дијабетес се подобрува 
по кампот. Една од целите на кампот е подобрување на 
средната вредност на шеќерот во крв во наредниот пер-
иод. 

Со едукацијата мора да се подигне свеста дека со 
контрола и одговорност се живее со ДИЈАБЕТЕС. 

 
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 51-8358/1 - 11              Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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282. 
Врз основа на  член 13 став (2) од Законот за јавно 

здравје (“Службен весник на Република Македонија 
бр. 22/2010 и 136/2011)  Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9.01.2012 година, донесе  

 
Н А Ц И О Н А Л Н А  Г О Д И Ш Н А 

ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Јавното здравје е систем на знаења и вештини за 

спречување на болести, продолжување на животот и 
унапредување на здравјето преку организирани напори 
на општеството. Преку системот на јавно здравје се 
следи и анализира здравствената состојба на населени-
ето со цел да се подобри , преку влијанието врз факто-
рите на ризик по здравјето како што се факторите на 
животната средина , причинителите на болести, начин 
на живеење и социо-економските фактори. 

Национална годишна програма за јавно здравје е 
стандарден пакет на мерки и активности кои ги спрове-
дуваат: Институтот за јавно здравје на Република  Ма-
кедонија и 10-те Центри за јавно здравје . 

Програмата содржи мерки, задачи и активности за 
следење и проценка на здравјето и добросостојбата на 
населението, идентификување, предвидување, испиту-
вање, ублажување на здравствените проблеми и опас-
ности во заедницата. 

Основните функции  на јавното здравје се  точно 
дефинирани во член 6 став 1 од Законот за јавно здрав-
је и претставуваат основа за спроведување на сите јав-
но-здравствени активности  : 

- Следење и проценка на здравјето и добросостојба-
та на населението 

- заштита на здравјето ,проценка на потребите и 
активностите  потребни да се обезбеди заштита на 
здравјето на населението, 

- превенирање на болести преку мерки на примарна 
и секундарна превенција, 

- унапредување на здравјето и здравствената едука-
ција во Република Македонија,  

- подготовка и управување со јавно здравствени во-
нредни околности 

- подршка и спроведување на истражувања за 
здравјето 

Во Програмата е утврден видот на задачите, содр-
жината, обемот и роковите за нивно извршување, како 
и финансиски средства за реализација на Програмата. 
Во целина, оваа програма претставува здравствена без-
бедност на граѓаните во државата. 

 
Моментална состојба: 
 
Институтот за јавно здравје на Република Македо-

нија (ИЈЗ на РМ)  и 10-те Центри за јавно здравје (ЦЈЗ) 
кои  имаат седишта во следните 10 општини: Битола, 
Кочани, Куманово, Охрид, Прилеп, Струмица, Скопје, 
Тетово, Велес и Штип, преку реализирање на задачите 
предвидени  со член 10 и 11 од Законот за јавно здравје 
(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 
22/2010) обезбедуваат спроведување на основните 
функции на јавното здравје. 

Преку соработка со Институтот за медицина на 
труд на Република Македонија обезбедуваат и спрове-
дување на одредби на поголем број на закони со кои се 
регулирани следењето, истражувањето и проучувањето 
на здравствената состојба на земјоделци и невработе-
ни, причините за појавата на болести кои имаат соци-
јално-медицинско значење, како и влијанието на еколо-
шките фактори врз здравјето, предлагање и преземање 
на мерки, заради заштита и унапредување на здравјето 
на целокупното население во Република Македонија. 

Цел на програмата: 
Националната Програма за јавно здравје во Репуб-

лика Македонија за 2012 година се изготвува со цел да 
се зачува и унапреди здравјето на населението, да се 
овозможи спроведување на основните функции и зада-
чи на јавното здравје,преку организирани мерки и 
активности што ги превземаат државните органи, ин-
ституциите , единиците на локаланата самоуправа и 
други правни и физички лица во соработка со здрав-
ствените установи, да се обезбеди соодветен одговор 
во случај на јавно здравствена потреба и итност и поја-
ва на јавно здравствена вонредна околност, обезбедува-
ње и спроведување на меѓународните здравствени пра-
вила, се со цел да се зачува и унапреди здравјето на на-
селението. 

Со задачите од оваа програма се обезбедува оства-
рување на загарантирани права, утврдени потреби и 
интереси на сите граѓани што имаат карактер на уна-
предување на здравјето и преземање на мерки и актив-
ности за спречување и сузбивање на заболувањата, ка-
ко и остварување на задачите и активностите на Цен-
трите за јавно здравје утврдени со член 110 од Законот 
за здравствената заштита и препораките на СЗО.  

 
Извршители на програмата  
 
Програмските активностите предвидени со ,,Нацио-

налната годишна програма за јавно здравје,, ги спрове-
дуваат следниве извршители:  

A. Центрите за јавно здравје за територијата за која 
се основани 

B. Институтот за јавно здравје на Република Маке-
донија , 

C. Институт за медицина на труд на Република Ма-
кедонија 

 
Извршителите се должни да достават работен план 

со точна динамика и распоред за реализација на актив-
ностите согласно програмата до Министерството  за 
здравство , најдоцна до 15. 1 .2012 година, како и  
предлог Национална годишна програма  за јавно здрав-
је за 2013 година , најдоцна до 31.9.2012 година. 

 
Мерки, активности,очекувани резултати и инди-

катори  за реализација на програмските цели 
 
Реализирањето на задачите и активностите се врши 

организирано во подолу наведените четири  основни 
превентивни јавно здравствени дејности , при што  во 
Центирите за јавно здравје се  спроведуваат само први-
те три дејности , додека пак  програмските активност 
за “безбедност и здравје при работа и превентивна 
здравствена заштита на работниците и земјоделците, ќе 
ги спроведуваат Институтот за медицина на труд на 
Република Македонија во координација со  Институтот 
за јавно здравје на Република Македонија. 

 
Основни превентивни јавно здравствени дејности 

се : 
I. Социјално-медицинската дејност со здравстве-

на статистика и промоција на здравје 
II. Санитарно-хигиенската дејност со здравствена 

екологија 
III. Епидемиолошката дејност  
IV. Безбедност и здравје на работа и превентивна 

здравствена   заштита на работниците и земјоделците 
A. ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ (ЦЈЗ) за потреби-

те на државата и на општините за чие подрачје се осно-
вани ги спроведуваат  програмски  следниве задачи и 
активности по дејности: 
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I. Социјално-медицинска дејност со здравствена 
статистика и промоција на здравје  

Во 10-те ЦЈЗ  ќе се прибираат и обработуваат збир-
ни и индивидуални статистички извештаи доставени од 
здравствените установи преку одделенијата за здрав-
ствена статистика и информатика каде ќе се спроведе 
софтверска обработка на податоците според утврдени 
апликативни програми. По извршената логичка и мате-
матичка контрола и компјутерски внес на обработените 
податоци за утврдени заболувања и состојби  во амбу-
лантно-поликлиничките и диспанзерски дејности ќе се 
изготват извештаи/анализи кои содржат податоци со 
кои се прикажува работата на здравствените установи 
во Република Македонија, кадарот вработен во нив ка-
ко и податоци за утврдени заболувања и состојби  во 
амбулантно-поликлиничките и диспанзерски дејности: 

 
1. Збирен извештај за вработен кадар во здравстве-

ните установи за 2011 година  
Рок на изготвување:        мај   2012 година 
2. Збирните извештај за кадар  за прв и втор квартал 

2012 година  
Рок на изготвување:      30.9.2012 година.                 
3. Анализа за искористеноста на болничките капа-

цитети во здравствените установи за 2011 година 
Рок на изготвување:      март 2012 година 
4. Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет 

за 2011 година 
Рок на изготвување:      јуни  2012 година 
5. Анализа на амбулантно-поликлинички морбиди-

тет за 2011 година 
Рок на изготвување:       јули 2012 година 
6. Информација за болест или состојба по избор на 

секој Центар, во зависност од актуелноста, односно за-
стапеноста во регионот  

Рок на изготвување:           септември 2012 година 
7. Извештај за здравјето на населението на подрач-

јето што го покрива Центарот за јавно здравје  
Рок на изготвување:             октомври 2012 година 
8. Информација за една вулнерабилна група, по из-

бор на секој Центар, во зависност од актуелноста и 
приоритетите за превенција во регионот 

Рок на изготвување:              ноември 2012 година 
    
Индикатор под точки 1-8 :Информации,извештаи и 

анализи доставени до  ИЈЗ (прилог потврда за доставу-
вање) 

 
9. Спроведување на здравствена едукација за целни 

групи на подрачјето што го покрива Центарот за јавно 
здравје 

Активностите ќе бидат насочени кон здравствено-
воспитната активност  на ниво на ЦЈЗ со координиран 
пристап на трите основни дејности . Здравствено вос-
питните активности ќе бидат насочени во: предучи-
лишни и училишни установи, здравствени установи, 
претпријатија, здруженија, јавни гласила кои  точно ќе 
се  дефинираат во  работниот  план  за место,количина, 
време  и опфатена популација на следниве теми: 

- превенција на акутни и хронични незаразни боле-
сти; 

- исхрана и здравје-здрави училишни оброци и 
здравствен ризик од неправилна исхрана, 

- здравствениот бенефит од спроведување на редов-
на физичка активност; 

- активности во периодот на детството, адолесцен-
цијата и раниот адултен период; 

- болничка исхрана како дел терапевтскиот третман 
на болниот. 

Рок на реализирање:        квартално 
 Индикатор:                     Наративен извештај за број 
             на реализирани едукации  

10. Печатење на агитки или брошури на наведените 
теми за четирите трибини во согласност со доставени-
от работен план. 

 
Рок на изготвување:     квартално 
Индикатор:    доставена  брошура 
11. Одржување на четири трибини (по една во секој 

квартал) со јавно здравствена проблематика од интерес 
за подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје  

Организирињето на целокупните активности на 
трибините треба да се во корелација со изготвениот 
промотивен материјал (агитки и брошури ) како про-
пратен едукативен материјал за здравствено воспитува-
ње на населението и работниот план. 

 
 Рок на изготвување:       квартално 
 Индикатор:                                 наративен   извештај  
 
12. Одбележување на светските денови, недели 

(Светски ден на срцето, Светски ден на дијабетот, СИ-
ДА, туберкулоза, Ден на борба против пушење, Свет-
ски ден на сеќавање на жртвите од сообраќајни несре-
ќи, ден за борба против насилство врз жената и др.)  

 
Рок на изготвување:         квартално 
Индикатор:            Извештај за  број на реализирани  
          одбележувања 
 
13. Советувалишта за сексуално и репродуктивно 

здравје 
 
Како дел од активностите согласно „Стратегијата за 

сексуално и репродуктивно здравје во Република Ма-
кедонија 2011-2015“ во рамките на ЦЈЗ ќе продолжат 
да функционираат советувалиштата за сексуално и ре-
продуктивно здравје, каде младите и адолесцентите ќе 
добиваат бесплатни совети , кондоми и орални контра-
цептивни средства. 

 
Рок на извршување:                континуирано 
Индикатор: извештај со број на посети,поделени 

кондоми и    контрацептивни средства. 
 
II. САНИТАРНО-ХИГИЕНСКА ДЕЈНОСТ СО 

ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА 
 
1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик и 

приоритетни јавно-здравствени проблеми поврзани 
со здравствената екологија 

 
1.1 Процена на здравствено-еколошкиот ризик 

во врска со квалитетот на водите за пиење и водос-
набдувањето како и воспоставување на здравствена 
евиденција на водоснабдувањето 

 
Во текот на годината секој Центар за јавно здравје 

врши редовни санитарно-хигиенски теренски извиду-
вања на јавните водоснабдителни објекти со оценка за 
сигурност на објектот и можност за евентуални загаду-
вања и ризик по здравјето на населението. По хигиено-
епидемиолошки индикации се вршат санитарно-хиги-
енски теренски извидувања и на индивидуални водос-
набдителни објекти. 

На секој градски водовод се врши санитарно-хиги-
енски увид 4 пати годишно, локалните селски водово-
ди и селата без локални водоводи најмалку 1 теренски 
увид годишно. Останатите јавни објекти - крајпатни 
чешми, споменички чешми, чешми во рекреативни по-
драчја и други ќе бидат опфатени најмалку еднаш го-
дишно. Квалитетот на водата се контролира со земање 
мостри за бактериолошка и физичко-хемиска анализа и 
се издава стручно мислење. 
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За оние јавни водоснабдителни објекти со кои стопанисува организација за водоснабдување, обемот и 
бројот на анализи ќе биде утврден со договор помеѓу  ЦЈЗ  и јавните комунални претпријатија. 

За сите други јавни водоснабдителни објекти каде не стопанисува организација за водоснабдување, од-
носно: села со сопствен водовод, села со други видови на водоснабдителни објекти, води со посебни 
својства - природни минерални, лековити , локални јавни водоснабдителни објекти во и вон населените 
места (чешми, бунари, извори, и др.), обемот и бројот на следење на квалитетот на вода за пиење, рамковно 
е даден во Табела 1.1 

Индикатор за следење: Анализа за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење, согласно 
програмските активности и извршените увиди и анализи спроведени со договор помеѓу центрите и органи-
зациите за јавно водоснабдување. 

Фреквенција на известување: 2 пати годишно, во 2ро и 4 то тромесечие 
 
1.2 Процена на здравствено-еколошкиот ризик од квалитетот на површинските води од јавно-

здравствен аспект 
 
Процена на ризикот, е врз основа на утврдениот статус и извршени лабораториски испитувања на повр-

шинските води, а особено водите за рекреативно капење од здравствен аспект. 
Бројот на увиди и на земање на мостри за бактериолошка и физичко-хемиска  и микробиолошка анализа 

ќе биде најмалку 2 пати годишно даден ( Табела 2), но истиот може да се зголемува во зависност од 
актуелни хигиенско-епидемиолошки состојби 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела број 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 1.2 Следење на квалитетот на површински 

води  
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Индикатор за следење: Информација за санитарно-хигиенската состојба и квалитет на водите за капење 
на подрачјето на Центарот со мерки за асанација за заштита и/или намалување на здравствениот ризик до-
ставени до  МЗ и ИЈЗ на РМ. 

Фреквенција на известување: 2 пати годишно, во 2ро и 4то тромесечие  
 
1.3 Процена на здравствено-еколошкиот ризик на хигиенскиот квалитет на воздухот 
 
Остварување на задачата се одвива со проценка на здравствено-еколошкиот ризик преку мониторинг и 

испитување на следните видови загадувачки материи: 
- Во сите Центри за јавно здравје ќе се следи вкупен аероседимент на 84 мерни места, а во Велес и при-

суство на Pb, Cd, Zn, Ni и Fе во аероседимент со вкупно 1140 месечни примероци, како и во Куманово Pb, 
Cd, Zn во аероседимент со вкупно 48 месечни примероци; 

- Во Центрите за јавно здравје Скопје и Велес ќе се следат лебдечки честички (чад) и ЅО2-сулфур двоо-
ксид на 10 мерни места со 7290 дневни примероци; 

- Олово(Pb), кадмиум(Cd) и цинк(Zn) во воздухот ќе се следи во Велес на 2 мерни места со вкупно 413 
дневни примероци, а во Скопје само олово на 1 мерно место со 14 дневни примероци; 

- СО-јаглерод моноксид ќе се следи само во Скопје на 4 мерни места со 56 примероци. 
  
Задачата ќе се реализира со стандардни методи на земање примероци атмосферски воздух и стандардни 

методи на лабораториска дијагноза. Наодите за чад, ЅО2, олово, кадмиум и цинк ќе се презентираат како 24 -
часовен просек во мг/м3 воздух, јаглерод моноксидот како часовен просек во мг/м3 воздух, а 
аероседиментот како месечен просек во мг/м2 површина. 

Мерните места и бројот на примероци од следењето на аерозагадувањето е даден во табела бр.1.3. 
 
Табела бр.1.3  

* Олово  се следи 2 пати годишно по 7 дена во април/октомври  во Скопје
** Јаглерод моноксид се следи 2 пати годишно по 7 дена во април/октомври само во Скопје 
*** Аероседимент се следи во Велес на 7 м.м. како вкупен аероседимент и со присуство на Pb,Cd и Zn и 

во Кавадарци на 4 м.м. како вкупен аероседимент и  со присуство на  Ni и Fe. 
**** Олово, кадмиум и цинк во цврсти честички со високоволуменски узоркува; на воздух на едно м.м. 

се следи секој ден, а на другото м.м. еден ден во неделата, во Велес 
***** Аероседимент се следи во Куманово на 4 м.м. како вкупен аероседимент и со присуство на Pb,, 

Cd и Zn. 
 
Индикатор:                    извештај доставен до МЗ и ИЈЗ на РМ 
Фреквенција на известување:               2 пати годишно, во 2ро и 4то тромесечие 
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 1.4 Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето кај предучилишна 
и училишна популација 

 
Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето на изложеното население се вр-

ши врз основа на добиените вредности од извршениот мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух рела-
цијата со податоците за годишната стапка на морбидитетот од неспецифични респираторни заболувања Ј00 - 
Ј99, со исклучок на Ј10-Ј18, според МКБ -10 кај предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца (7-14 
годишна возраст) во град и села. 

Во случаи на акутни состојби на загаденост на воздухот на ниво на аларм од прв, втор или трет степен, од 
страна на територијално надлежниот Центар за јавно здравје во најкус рок и по најкус пат ќе се известува Ми-
нистерството за здравство, Институтот за јавно здравје и Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

 
Индикатор:                    Анализа доставена  до МЗ и ИЈЗна РМ 
Фреквенција на известување:                        Годишно, во 1 тромесечие 
 
2. Безбедност на храна од јавно здравствен аспект 
 
2.1 Следење на безбедноста на храната наменети за одредени популациони групи со цел да се преве-

нираат болестите поврзани со небезбедна храна 
 
Следење на безбедноста на храната наменети за одредени популациони групи со цел да се превенираат бо-

лестите поврзани со небезбедна храна ќе се врши лабораториска контрола на храната и чистотата на објектите 
во кои се приготвува храната во воспитно образовни установи (предучилишни, училишни установи, ученички, 
студентски домови ) согласно табела 2.1 и во  болнички установи согласно табела 2.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 2.2  
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Индикатор : Извештај со анализа и проценка на 
здравствениот ризик од небезбедна храна, доставени до 
МЗ и ИЈЗ на РМ. 

Фреквенција на известување:     квартално 
 
2.2 Проценка на ризикот од алиментарен дневен 

внес на хемиски контаминенти 
 
Центрите за јавно здравје во Битола и Куманово ќе 

земат и испитаат по 50 мостри на зеленчук од пазарите 
за присуство на пестициди и на тешки метали во пери-
одот од  јуни-септември .  

 
Извршители:                   ЦЈЗ Битола и ЦЈЗ Куманово 
Индикатор за следење: Извештај со анализа и про-

ценка на здравствениот ризик од конатминирана храна, 
доставени до МЗ и ИЈЗ на РМ. 

Фреквенција на известување:         трето тромесечие 
 
2.3 Следење на биолошкиот квалитет на исхра-

ната на предучилишни деца, за ученици од основно 
образование со целодневна настава и ученици во 
ученички домови  

 
Во 2012 година , ЦЈЗ во РМ, по утврдена единстве-

на методологија, ќе ја испитуваат нутритивна вредност 
на исхраната во:  

- предучилишните установи ке се испитуваат по пет 
дневни оброци во 4 сезони (пролет, лето, есен, зима)  

-  едно училиште со организирана исхрана за учени-
ците и домовите за ученици ќе се испитуваат по пет 
дневни оброци во две сезони и тоа во пролет (март-
април) и есен (ноември –декември). 

 
Во табела 2.3 се прикажани активностите со годи-

шен број на објекти и оброци по ЦЈЗ за секој ЦЈЗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 2.3  
Регион на центар за 

јавно здравје 
Број на 
објекти 

Број на испитани 
оборци 

Битола 6 252 
Куманово 5 100 
Кочани 6 120 
Охрид 6 100 
Прилеп 5 100 
Скопје 10 150 
Струмица 4 96 
Тетово 4 80 
Велес 9 152 
Штип 6 100 
Вкупно 61 1324 

 
Индикатор за следење: Извештаји за извршените 

активности доставен до МЗ и ИЈЗ на РМ 
 
Фреквенција на известување:    квартално 
 
2.4 Следење на нутритивниот  статус кај преду-

чилишни и училишни деца во функција на  рана де-
текција на прекурсори на можни здравствени ризи-
ци  за појава на хронични незаразни  заболувања  

 
На определен дефиниран репрезентативен приме-

рок деца во кординација со ИЈЗ на РМ, во 10-те ЦЈЗ, ќе 
се  вршат следните испитувања согласно табела  број 
2.4. 

Антропометриски испитувања за определување на 
растот и нутритивниот статус ќе се вршат со мерење на  
телесна висина и телесна тежина, обем на надлактица, 
обем на половина и обем на колк кај деца на возраст од 
4 до 5 годиши и кај деца на возраст од 6-7 години.  

Антропометриски испитувања за определување на 
растот и нутритивниот статус ќе се вршат со мерење на 
телесна висина и телесна тежина на возраст кај деца од 
петто одделение  и деца од прва година средно образо-
вание .  

Извештаите ќе се доставуваат во ексел табела и та-
бели од софтверска апликација како процент на стан-
дардна девијација до ИЈЗ.  
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Извештаи од извршените активности за процена на 
нутритивниот статус по групи, ЦЈЗ ќе ги доставуваа до 
ИЈЗ на следниот начин: 

- Во првиот квартал на 2012 за децата од предучи-
лишни установи, 

-  во вториот квартал за децата од петто одделение, 
-  во третиот за учениците од прва година средно 

образование, а 
-  во четвртиот за децата од второ одделение.  
 
Индикатор за следење:       Извештаи за извршените  
      активности 
Фреквенција на известување:     квартално  
 
2.5 Следење на нутритивна вредност на исхрана-

та 
 
Во 2012 година ЦЈЗ ќе ја испиутуваат нутритивната 

вредност на стандардната исхрана во  21 стационарна 
установа  во РМ и при клиниките на Клиничкиот цен-
тар во Скопје, гинекологија Чаир и Детска болница-
Козле по стандардна методологија во период од 7 дена 
во 4 сезони (пролет, лето, есен и зима). Во табела 2.5 се 
прикажани активностите за секој регион на ЦЈЗ. 

 
Табела 2.5 Следење на нутритивниот квалитет на  

болничката исхрана 
 

ЦЈЗ Број на 
објекти 

Број на испитани 
оборци 

Битола 4 112 
Куманово 2 56 
Кочани 1 28 
Охрид 3 84 
Прилеп 1 28 
Струмица 1 28 
Скопје 3 84 
Тетово 2 56 
Велес 3 84 
Штип 1 28 
Вкупно 21 588 

 
Индикатор за следење: Извештаји за извршените 

активности до МЗ и ИЈЗ на РМ 
Фреквенција на известување:      квартално 
 
3. Проценка на здравствениот ризик од бучавата 

во животната средина 
 
Центарот за јавно здравје Битола ќе врши монито-

ринг на бучава на 8 мерни места во Битола и Кичево, 
два пати годишно со одредување на индикаторите за 
изложеност Лден, Лвечер, Лноќ, во тек на пролет и 
есен. Во текот на годината ќе извршат проценка на ин-
дикаторите за ефекти, вознемиреност и нарушување на 
спиењето кај репрезентативен примерок од возрасната 
популација . 

 
Центарот за јавно здравје Куманово ќе врши мони-

торинг на бучава на 10 мерни места во Куманово, два 
пати годишно со одредување на индикаторите за изло-
женост Лден, Лвечер, Лноќ, во тек на пролет и есен. Во 
текот на годината ќе извршат проценка на индикатори-
те за ефекти, вознемиреност и нарушување на спиење-
то кај репрезентативен примерок од возрасната попула-
ција . 

 
Извршители: ЦЈЗ Битола, ЦЈЗ Куманово 
Индикатор за следење : Извештаји за извршените 

активности  со анализа и проценка на здравствениот 
ризик од бучавата, доставени до МЗ и ИЈЗ на РМ 

Фреквенција на известување: 2ро и 4 то тромесечие 

III. ЕПИДЕМИОЛОШКА ДЕЈНОСТ 
 
1. Следење, анализа,спроведување  и евалуација на 

мерките за заштита на населението во услови на појава 
на  заразни и други заболувања , епидемии и други во-
нредни состојби и вршење на активна и пасивна иму-
низација 

1.1  Годишен извештај за заразните заболувања во 
2011 година по пол и возраст на заболените и по месец 
на заболувањето, за подрачјето кое го покрива  Цента-
рот, со епидемиолошки коментар. 

  
Индикатор:            извештај доставен до  ИЈЗ на РМ  
Рок на известување:         15.1.2012 година 
 
1.2 Месечни билтени за движењето на заразните бо-

лести со епидемиолошки коментар врз основа на те-
ренски епидемиолошки увиди , секојдневно прибира-
ње, обработување и анализирање на пријавите за зараз-
ни болести и евидентирање во книга за евиденција на 
заразните заболувања.  

  
Индикатор: 12 изготвени и доставени месечни бил-

тени до ИЈЗ на РМ и Државниот санитарен и здрав-
ствен инспекторат (ДСЗИ). 

Рок на известување: до десетиот  работен ден во те-
ковниот месец за изминатиот месец,  

 
1.3 Теренски епидемиолошки увиди  и анкети за 

следење  на  пријавувањето и евиденцијата на заразни-
те заболувања и микробиолошките изолатати, во здрав-
ствените установи ,со изработка на писмени информа-
ции со предлог мерки кои ќе се доставуваат до здрав-
ствената установа каде е направен увидот, до ДСЗИ 
,МЗ и ИЈЗ на РМ . 

 
Индикатор:             извештај доставен до МЗ  
Рок на известување:      квартално 
 
2. Изготвуваат регионални оперативни планови со 

противепидемиски мерки и активности при појава на 
зголемен број на заразни заболувања или епидемија, 
учествуваат во нивното реализирање и стручно раково-
дат со здравствената дејност во нивното спроведување 
за подрачјето кое го покрива ЦЈЗ; 

 
Индикатор: Извештај  за реализирани активности и 

оперативен план до           МЗ, ДСЗИ и  ИЈЗ на РМ 
Рок на известување:     Веднаш, квартално 
 
3. Епидемиолошките служби при ЦЈЗ ќе вршат епи-

демиолошки теренски увиди, анкетирање и лаборато-
риска дијагностика по епидемиолошки индикации при 
појава на зголемен број заболени од заразно заболува-
ње во воспитно образовни институции, затворени коле-
ктиви,населби  и др.согласно позитивната законска ре-
гулатива од областа. 

Индикатор: Извештај за епидемиолошки увид,број 
на епидемиолошки анкети, број на извршени лаборато-
риски анализи за идентификација на причинителот. 

Рок на известување:                   кавартално 
 
4. При појава на зголемен број на заболени со епи-

демиолошка поврзаност или епидемија од ентероколит, 
ќе се врши задолжително епидемиолошки увид и лабо-
раториско испитување за идентификација на причини-
телот.  

 
Индикатор: Извештај за епидемиолошки увид со 

број на извршени лабораториски анализи за идентифи-
кација на причинителот за ентероколити. 

Рок на известување:                  кавартално 
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5. Епидемиолошките служби при ЦЈЗ ќе вршат епи-
демиолошки испитувања, анкетирање и лабораториска 
дијагностика за секој случај на вирусен хепатит како и  
диференцијална дијагноза за типот на вирусниот хепа-
тит. 

 
Индикатор: Извештај за број на извршени анке-

ти,теренски увиди и број на лабораториски анализи  
Рок на известување:                   кавартално 
 
6. Следење на бацилоносителството врз основа на 

законските прописи, на лицата кои прележале цревен 
тифус, паратифус, бациларна дизентерија, салмонелози 
при што ќе бидат направени  епидемиолошки анкети.  

 
Индикатор: Број на извршени  епидемиолошки анкети. 
Рок на известување:         квартално  
 
7. При појава на алиментарните токсиинфекции и 

салмонелозите, Центрите за јавно здравје ќе вршат 
епидемиолошки  увиди во соработка со Државната са-
нитарна и здравствена инспекција која ќе мострира 
примероци на храна и предмети кои доаѓаат во контакт 
со храната, брисеви од работни површини и од врабо-
тениот персонал, во објектите каде се произведува, 
складира, подготвува и дистрибуира храната кои ќе  
бидат  микробиолошки  анализирани, а за најдената со-
стојба ќе се изработи и достави информација со струч-
но мислење . 

 
Индикатор: Информација за извршен увид со број 

на земени мостри и брисеви за микробиолошка анализа   
доставена до  МЗ,ДСЗИ и ИЈЗна РМ 

Рок на извештување:             веднаш  
 
8. Континуирано следење на спроведување на за-

должителна имунизација, преку квартални теренски 
увиди од страна на регионалниот координатор за иму-
низација во сите вакцинални пунктови, пружање на 
стручна методолошка помош од областа на имунизаци-
јата ( примена на ладен ланец , температурен монито-
ринг , евиденции и извештаи , употреба на  мултидозни 
виали на вакцина и апликација согласно календарот за 
имунизација) . 

 
Индикатор: Извештај со коментар и предлог мерки 

од  реализирани теренски увиди во  вакцинални пун-
ктови доставен до  МЗ, ДСЗИ  и ИЈЗ на РМ  

Рок на известување:         квартално 
 
9. Проценка на простор, опрема и кадар на служби-

те за имунизација на територијата за која е основан ЦЈЗ 
 
Во рамките на ОРИО проектот за унапредување на 

службите за имунизација, регионалниот координатор 
за имунизација ќе изврши проценка на службите за 
имунизација по пат на  теренска посета и увид во про-
стор , опрема и кадар на сите пунктови на имунизација 
со пополнување на стандардизиран прашалник подго-
твен од секторот за превентивна здравствена заштита 
при Министерството  за  здравство .  

 
Индикатор: Пополнети и доставени прашалници   

од извршените теренски   посети  доставени до  МЗ  
Рок на известување:               30 април 2012година 
 
10. Следење на опфатот на задолжителната вакци-

нација преку следење на реализацијата на планот за 
имунизација и изработка на  извештај   со епидемиоло-
шки коментар , кој ќе биде доставен  и до  раководите-
лот на здравствената организација која е задолжена за 
спроведување на задолжителната вакцинација.  

Индикатор: извештај со евалуација на опфатот до  
МЗ, ИЈЗ на РМ, ДСЗИ и здравствената установа. 

Рок на известување:        квартално 
                                                                                    
11. Контрола на заболувањата против  кои се спро-

ведува задолжителна имунизација преку епидемиоло-
шка анкета и увид во вакциналниот статус во картоте-
ката за вакцинација, како и  микробиолошко испитува-
ње кои ќе се направат на сите заболени од заболувања-
та против кои се спроведува задолжителна вакцинација 
согласно епидемиолошко медицински знаења и до-
ктринарни процедури   

 
Индикатор: Извештај со  број на епидемиолошки  

анкети  и серолошки анализи со епидемиолошки ко-
ментар 

 
Рок на известување:        квартално 
 
12. Активности за  одржување на резултатите по-

стигнати со ерадикација на детската парализа во коор-
динација со ИЈЗ на РМ согласно усвоениот акционен 
план за следење на АФП случаи  

 
Индикатор:  Извештај со број на доставени  недел-

ни извештаи за активен   надзор на АФП, број на извр-
шени посети, број на земени материјали  доставени до 
МЗ и ИЈЗ на РМ 

 
Рок на известување:      квартален извештај  
 
13. Активности за елиминација на автохтоните мор-

били и конгенитална рубеола во координација со ИЈЗ 
на РМ, согласно усвоениот акционен план  

 
Индикатор: Извештај за број на извршени увиди, 

вакцинален опфат,број на епидемиолошки анкети, број 
на земени материјали за лабораториско докажување 
доставен до МЗ и ИЈЗ на РМ  

 
Рок на известување:        квартално  
 
14. Одржување на резултатите постигнати со еради-

кација на маларијата во Република Македонија преку 
редуцирање на опасноста од внесување и ширење на 
маларија и други  заболувања кои се пренесуват преку 
вектори со примена на превентивни мерки на теренска 
и аеродезинсекција, препораките на СЗО (Меѓународен 
сообраќај и здравје) , здравствен надзор и земање на  
периферна размаска и густа капка крв за паразитоло-
шко - лабораториско испитување на маларија на сите 
лица кои пристигнуваат од овие земји . 

 
Индикатор:Извештај за реализирана теренска и  ае-

родезинсекција и  број на лабораториски анализи на  
лица ставени под здравствен надзор  

 
Рок на известување:         квартално  
 
15. Епидемиолошко следење и контрола на природ-

но жаришните инфекции преку теренски увиди и анке-
ти и превземање на соодветни превентивни мерки. 

    
Индикатор:Извештај за број природно жаришни ин-

фекции,број на превземени превентивни мерки против 
природно жаришни инфекции  

 
Рок на известување:        квартално  
 
16. Активности за спречување и сузбивање на ин-

трахоспиталните инфекции. 
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Ке се реализираат согласно изготвениот  координи-
ран пристап и методологија на активностите за земање 
материјали од страна на ИЈЗ на РМ, (брисеви од стери-
лен материјал, работни површини, стерилност на воз-
дух и др.), квартално во секоја од стационарните здрав-
ствени установи ,согласно изготвена динамика , при 
што  земените материјали ќе бидат обработени   микро-
биолошки  во сопствените лаборатории.  

За најдената состојба ќе се изготви извештај со епи-
демиолошки коментар и предлог мерки и активности 
кој веднаш ќе се достави до ИЈЗ на РМ, ДСЗИ и здрав-
ствените установи каде се направени увидите.  

 
Индикатор: квартален извештај за број на извршени 

увиди и земени мостри доставен до МЗ  
 
Рок на известување:         квартално 
 
17. Спроведуваат дезинфекција, дезинсекција и де-

ратизација (ДДД) согласно законските прописи - по 
епидемиолошки индикации, на своето подрачје и на 
подрачјето на оние општини каде оваа дејност не е раз-
виена. 

 
Индикатор: Извештај за површина која е опфатена 

со ДДД активности 
Рок на известување:         квартално  
 
18. Проучување на патиштата, спречувањето и суз-

бивање на зоонозите (кју треска, туларемија, беснило, 
лајшманиоза, лептоспирози, хеморагични трески и др.) 
во соработка со ветеринарната дејност. Во случај на 
акумулација на случаи на зоонози, ЦЈЗ вршат теренски 
увиди во засегнатото подрачје во координација со вете-
ринарната дејност. Од добиените пријави, извршените 
увиди и епидемиолошки анкети за зоонози, изготвува-
ат информации  со предлог на противепидемиски мер-
ки и истите ги доставуваат до надлежните институции.  

 
Индикатор: Број на обработени епидемиолошки ан-

кети за зоонози, број на теренски увиди, доставена  ин-
формација до МЗ и ИЈЗ на РМ  

Рок на известување:        квартално  
 
19. Рано известување и предупредување за појава 

на заразни болести и брз одговор (АЛЕРТ-систем) 
 
Во 2012 година, АЛЕРТ системот продолжува да 

функционира на територијата на целата држава, како 
законски регулиран систем за следење на заразни боле-
сти.  

- ЦЈЗ ќе вршат прибирање на збирни неделни изве-
штаи од ПЗЗ (матични лекари) на нивната територија, 
внесување во посебен софтвер и статистичка обработка 
и анализа на доставените податоци, кои во електронска 
форма ќе ги достават како неделен извештај до ИЈЗ . 

 
Индикатор: Број на обработени неделни извештаи 

добиени од ПЗЗ, број на изготвени неделни извештаи 
доставени до ИЈЗ.   

Рок на известување:         квартално  
 
- ЦЈЗ вршат епидемиолошки надзор на терен и да-

ваат стручна помош на здравствените работници од 
ПЗЗ (матичните доктори) за работа со софтверот, по-
полнување и испраќање на извештаи.  

 
Индикатор: Број на епидемиолошки надзори на те-

рен и извршена инструктажа /стручна помош на здрав-
ствени работници од ПЗЗ. 

Рок на известување:         квартално  

- При појава на алерт од одреден синдром, епиде-
миолошката служба при ЦЈЗ е должна да изврши те-
ренски увид за откривање на причините, и да преземе 
мерки  за спречување и сузбивање на заразното заболу-
вање.Од извршениот увид ЦЈЗ/ПЕ ќе достави извештај 
до ИЈЗна РМ и МЗ за резултатите, причинителот и 
превземените мерки за сузбивање на заболувањето. 

 
Индикатор: Број на теренски увиди при регистрира-

ње на алерт, број на изготвени информации од терен-
ски увиди. 

Рок на известување:         квартално  
 
20. ЦЈЗ ќе вршат епидемиолошки увиди при појава 

на ретки болести, болести кои повторно се појавуваат 
или непознати/нерегистрирани досега болести во Ре-
публика Македонија  и за најдената состојба на теренот 
ќе доставуваат информации до соодветни надлежни  
институции .  

 
Индикатор: Број на направени увиди, број на изго-

твени информации. 
Рок на известување:                веднаш и квартално  
 
21. Здравствено – воспитна  дејност од областа на 

епидемиологијата во врска со спречувањето и сузбива-
њето на заразните болести и важноста и бенефитот од  
имунизацијата, со цел одржување на  опфатот на иму-
низацијата на 95%, со посебен акцент кон нововедена-
та ХПВ вакцина , морбили и рубеола  во  училишта, 
општини, и слично , преку средствата за јавно инфор-
мирање , а врз основа на доставениот работен  план . 

 
Индикатор: Извештај  за број на  одржани едукации  
Рок на известување:         квартално 
 
Предвиден годишен обем на работа по поедини 

програмски активности од епидемиолошката дејност 
кој во зависност од епидемиолошката состојба може да 
биде зголемен: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ  
 
ИЈЗ на РМ  врши координација и следење на спро-

ведувањето на јавно-здравствените активности кои 
произлегуваат од Националната годишна програма за 
јавно здравје, најмалку еднаш годишно во секој Центар 
за јавно здравје,преку   теренска контрола и континуи-
рана  комуникација во сите здравствено превентивни 
дејности,а согласно  изготвениот работен план.  

ИЈЗ на РМ како врвна јавно  здравствена установа 
во превентивнативната медицина ,  ги обезбедува по-
требните реагенси за дијагностика на причинителите 
на заразни заболувања согласно програмските активно-
сти. 
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Реализирањето на задачите и активностите се врши 
организирано  во сите превентивни здравствени дејно-
сти за што до Министерството за здравство се  доставу-
ва   извештај во рок и фреквенција согласно  програма-
та ,а при вонредни околности и јавно здравственин за-
кани, фреквенцијата на  известувањето е веднаш. 

 
I. СОЦИЈАЛНО МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ СО 

ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И ПРОМОЦИЈА НА 
ЗДРАВЈЕТО 

 
ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во 

рамките на  оваа превентивна здравствена  дејност, 
должен  е да  го следи и квартално да го известува МЗ 
за реализирањето и доставувањето на изве-
штаи/анализи од страна  на ЦЈЗ .  

ИЈЗ на РМ во рамките на оваа дејност  ги реализира 
следниве  активности  :  

1. Прибира, подготвува , анализира и води збирки 
на податоци согласно законот за евиденции во областа 
на здравството а врз основа на доставените податоци 
од страна на ЦЈЗ. 

Активностите ќе се реализираат преку  координаци-
ја на секторот  за  социјална медицина и промоција на 
здаравјето и Центарот за статистичка обработка на 
здравствени податоци, публицистика и едукација (Цен-
тар)  во состав на ИЈЗ на РМ.  

Во тек на 2012 година преку ЦЈЗ, од здравствените 
установи во Република Македонија во Институтот за 
јавно здравје ќе бидат доставени збирни извештаи кои 
по извршената логичка и математичка контрола и 
компјутерски внес на податоците ќе се изготват годиш-
ни збирни извештаи  за 2011 година за Републиката врз 
основа на позитивните законски прописи. За потребите 
на државата ќе се изработата  следниве изве-
штаи/информации: 

 
1.1 Збирни  извештаи за кадар и извршена работа за 

2011 година:  
Рок на изготвување:             мај  2012 

година          
1.2 Полугодишни збирните извештаи за кадар и из-

вршена работа за I и II тромесечие 2012 година за Ре-
публика Македонија. 

Рок на изготвување:          септември  2012 година          
1.3 Изработка на Извештај од спроведена национал-

на студија „Здравственото однесување на училишните 
деца во Република Македонија” 

Рок на изготвување:           мај 2012 година 
1.4 Информација за здравствената состојба и здрав-

ствената заштита на Ромите во Република Македонија  
Рок на изготвување:          јуни 2012 година 
1.5 Мрежа на здравствени установи во Република 

Македонија 
Рок на изготвување:           септември 2012 
1.6 Анализа на амбулантно-поликлинички морби-

дитет во Република Македонија за 2011 година 
Рок на изготвување:           септември  2012 година 
1.7 Анализа за искористеноста на болничките капа-

цитети во здравствените установи за 2011година 
 Рок на изготвување:         јуни 2012 година 
1.8 Анализа на болничкиот морбидитет и мортали-

тет за 2011 во Република Македонија 
Рок на изготвување:              ноември 2012 година 
1.9 Истражување за задоволството на младите луѓе 

од квалитетот на  услугите на советувалиштата за се-
ксуално и репродуктивно здравје 

Рок на изготвување:              ноември 2012 година 
1.10 Тестирање на стандардите и нормативите за 

работа во  социјално-медицинската дејност во здрав-
ството –  посети на    терен по една во секој ЦЈЗ. 

 Рок на изготвување:              континуирано 

1.11 Извештај за здравјето на населението во Репуб-
лика Македонија во 2011 година  

Рок на изготвување:             декември 2012 година 
1.12 Заради поширока достапност за користење 

на здравствено-статистичките податоци од збирните и 
индивидуалните здравствено-статистички извештаи во 
тек на 2012 година ќе биде изготвена публикација  
„Здравствена карта на Република Македонија во 2011 
година  “, изработена  во три дела: I - општ дел, со по-
датоци на ниво на Републиката и два специјални дела 
со истите податоци распределени по здравствени реги-
они во Република Македонија.  Ќе бидат прикажани 
демографски и витални показатели во Републиката, 
мрежата на здравствени установи и кадарот, здравстве-
ната состојба и здравствената заштита на населението.  

Рок на изготвување:                 декември 2012 година   
1.13 Извештај за работата на Ромските 

здравствени медијатори 
Рок на изготвување:             декември 2012 година 
Индикатори под точка 1: анализи, извештаи, публи-

кации доставени до МЗ 
 
2. Дава стручна помош од областа на  јавно здравје 

во заштитата на здравјето , унапредувањето на здравје-
то, скринингот на населението и следењето на болести-
те. 

3. Здравствена промоција – здравствено воспитува-
ње 

3.1 Организација и спроведување на промотивни 
акции и кампањи, пропратени со печатен материјал ,со 
посебен акцент на одбележување на соодветни светски 
денови, недели и сл. (Светски ден на срцето, Светски 
ден на дијабет, Ден на борба против пушење, Светски 
ден за сеќавање на жртвите од сообраќајни несреќи, 16 
Дена за борба против насилството врз жената и др.) 

Рок на изготвување:                                                
квартално  

Индикатор под точка 2 и 3: извештаи доставени до  
МЗ 

 
САНИТАРНО ХИГИЕНСКА ДЕЈНОСТ СО 

ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА 
 
1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик и 

приоритетни јавно-здравствени проблеми поврзани 
со здравствената екологија 

 
1.1 Процена на здравствено-еколошкиот ризик 

во врска со квалитетот на водите за пиење и водос-
набдувањето како и воспоставување на здравствена 
евиденција на водоснабдувањето преку изработка на  
анализа за проценката на здравствениот ризик од вода-
та за пиење, врз основа на извештаите од  извршените 
увиди и анализи од страна на ЦЈЗ за остварените актив-
ности. 

Индикатор за следење: Анализа за проценката на 
здравствениот ризик од водата за пиење, согласно про-
грамските активности и извршените увиди и анализи 
спроведени со договор помеѓу центрите и организаци-
ите за јавно водоснабдување. 

Рок на известување :  2ро и 4то тромесечие 
 
1.2 Процена на здравствено-еколошкиот ризик 

од квалитетот на површинските води од јавно-
здравствен аспект 

 
Врз основа на утврдениот статус и извршени лабо-

раториски испитувања на површинските води, а особе-
но водите за рекреативно капење од здравствен аспект 
извршени од страна на ЦЈЗ во РМ, ќе се изработат из-
вештаи за санитарно-хигиенската состојба и квалитет 
на водите за капење на подрачјето на Републиката  со 



 Стр. 136 - Бр. 8                                                                                        18 јануари 2012 
 
 

 

мерки за асанација за заштита и/или намалување на 
здравствениот ризик со проценка на ризикот и истите 
ќе бидат составен дел од  годишниот извештај.   

 
Индикатор за следење:       Доставени два извештаја  
Рок на известување:                  2ро и 4то тромесечие 
 
1.3  Проценката на ризикот од хигиенскиот ква-

литет на воздухот врз здравјето кај предучилишна и 
училишна популација 

Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на 
воздухот врз здравјето на изложеното население се вр-
ши врз основа на добиените вредности од извршениот 
мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух ре-
лацијата со податоците за годишната стапка на морби-
дитетот од неспецифични респираторни заболувања 
Ј00 - Ј99, со исклучок на Ј10-Ј18, според МКБ -10 кај 
предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца 
(7-14 годишна возраст) во град и села. 

Индикатор за следење: Оцена на морбидитетот на 
респираторните заболувања кај предучилишни (0-6 го-
дишна возраст) и училишни деца (7-14 годишна во-
зраст) во град и во село, како и на национално ниво по 
методологијата на СЗО . 

Рок  на известување:          30 ноември 2012 
 
2. Безбедност на храна од јавно здравствен ас-

пект 
 
2.1. Следење на безбедноста на храната наменети 

за одредени популациони групи со цел да се преве-
нираат болестите поврзани со небезбедна храна 

 
Врз основа на извршениот лабораториски монито-

ринг од страна на Центрите за јавно здравје во РМ ќе 
се изработи ,,Анализа и проценка на здравствениот ри-
зик на безбедноста на храната и предметите кои се во 
допир со храната,,. 

Индикатор за следење: Анализа и проценка на 
здравствениот ризик на безбедноста на храната и пред-
метите кои се во допир со храната. 

Рок  на известување:      годишно 4то      тромесечие 
 
2.2 Проценка на ризикот од алиментарен дневен 

внес на хемиски контаминенти 
 
ИЈЗ Сектор за здравствена екологија - Одделение за 

здравствена безбедност на храната и Центар на рефе-
рентни лаборатории Анализа со проценка на здравстве-
ниот ризик врз база на добиените податоци  од Центри-
те за јавно здравје во Битола и Куманово на испитани  
50 мостри на зеленчук од пазарите за присуство на пе-
стициди и на тешки метали.  

 
Индикатор за следење: Анализа и проценка на 

здравствениот ризик од конатминирана  храна. 
Рок  на известување: трет квартал 
 
3.1 Следење на биолошкиот квалитет на исхра-

ната на предучилишни деца, за ученици од основно 
образование со целодневна настава и ученици во 
ученички домови  

 
Врз основа на извршените анализи  на  исхраната 

која се подготвува во предучилишните установи за 
престој на деца и за ученици кои имаат организирана 
целодневна исхрана во ученички домови од страна на 
ЦЈЗ,за одредување на биолошката вредност на исхра-
ната на целодневни оброци,ИЈЗ ќе изготви целосен из-
вештај на национално ниво за карактеристиките на ис-
храна во испитуваните популациони групи. 

Индикатор :Целосен извештај на национално ниво 
за карактеристиките на исхрана во испитуваните попу-
лациони групи. 

Рок на известување:       годишно 4то      тромесечие  
 
3.2 Следење на нутритивниот  статус кај преду-

чилишни и училишни деца во функција на  рана де-
текција на прекурсори на можни здравствени ризи-
ци  за појава на хронични незаразни  заболувања  

 
Извештаи од извршените активности за процена на 

нутритивниот статус по групи, ЦЈЗ ќе ги доставуваа до 
ИЈЗ на следниот начин: Во првиот квартал на 2012 за 
децата од предучилишни установи, во вториот квартал 
за децата од петто одделение, во третиот за учениците 
од прва година средно образование, а во четвртиот за 
децата од второ одделение.  

  
ИЈЗ ќе изготви извештај за состојбите кај децата во 

однос на степените на здебеленост и/или потхранетост, 
по региони и на национално ниво за РМ, за секоја по-
пулациона група посебно, со преваленца на потхране-
тост и/или здебеленост и проценка на здравствениот 
ризик.  

 
Индикатор за следење: Анализа  за извршените 

активности . 
Рок на известување:            четврти квартал 
 
3.3 Следење на болничката исхрана 
 
Врз основа на годишните извештаи за следењето на 

исхраната на болничката исхрана во 21 стационарни 
установи во РМ и при клиниките на Клиничкиот цен-
тар во Скопје, како и во Градската општа болница - 
Скопје од извршените активности на ЦЈЗ, ќе се внесу-
ваат податоците од конзумно-аналитичките испитува-
ња во софтверската апликација за определување на ну-
тритивниот квалитет на исхраната и ќе изготви изве-
штај за нутритивниот квалитет за исхраната на болните 
во Република Македонија. 

 
Индикатор за следење: Извештаји за нутритивниот 

квалитет за исхраната на болните во Република Маке-
донија 

Рок на известување:     годишно 4то      тромесечие 
 
4. Проценка на здравствениот ризик од бучавата 

во животната средина 
 
Со цел превенција на болестите поврзани со изло-

женост на зголемено ниво на бучава ИЈЗ на РМ ќе се 
изврши анализа на податоците за индикаторите  Лден и 
Лноќ, во урбаните средини Скопје, Куманово, Битола и 
Кичево, согласно стандардизирана методологија. Исто 
така ќе бидат одредени индикаторите за ефекти кај из-
ложената популација, како што се  вознемиреност и на-
рушување на спиењето. 

Институтот за јавно здравје на РМ  ќе врши мони-
торинг на бучава на 21 мерно место во градот Скопје 
со одредување на индикаторите за изложеност L ден, L 
вечер, L ноќ.  

Во текот на годината ќе извршат проценка на инди-
каторите за ефекти, вознемиреност и нарушување на 
спиењето кај репрезентативен примерок од возрасната 
популација 

Процена на задравствено-еколошкиот ризик на  
штетната бучава и предлог мерки за управување со ри-
зикот преку изработен  извештај врз основа на изврше-
ните мерења извршени од страна на Центрите за јавно 
здравје во  Куманово, Битола и Кичево  како и врз ос-
нова на извршениот мониторинг на бучава од страна на 
ИЈЗ  во градот Скопје со одредување на индикаторите 
за изложеност Лден, Лвечер, Лноќ. Во текот на година-
та ќе извршат проценка на индикаторите за ефекти, 
вознемиреност и нарушување на спиењето кај репре-
зентативен примерок од возрасната популација 
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Индикатор за следење: Извештај за наодите на ниво на бучава и категоризација на ризикот со мерки за 
превенција или санација 

 Рок на известување:            30 ноември 2012година. 
 
5. Процена на здравствено-еколошкиот ризик од јонизирачко зрачење  
 
ИЈЗ на РМ ,активностите ќе ги реализира согласно табеларениот преглед во табела 1, табела 2 и табела  3 

. 
 
Табела 1 Следење на надворешно гама зрачење

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Табела 2 Следење на јонизирачко зрачење на вода, 

воздух, почва  
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Табела 3 Следење на јонизирачко зрачење на храна 
 

Видови Храна Број на анализи 
  гама 90Ср 
Градинарски култури  15 15 
Добиточна храна  15 15 
Лозарски култури  2 2 
Овоштарски култури  5 5 
Леб, брашно, млеко  20 20 
Месо  3 3 
ВКУПНО 60 60 

 
Во случај на нуклеарен акцидент мониторингот ќе 

биде проширен и тоа на подрачје на цела Република, 
согласно наменски изготвена оперативна Програма 

Индикатор за следење: Изготвена Информација за 
наодите, проценетиот ризик и предлог мерки за сана-
ција 

Рок на известување: квартално и годишна информа-
ција  

 
6. Информација за проценка на експозицијата и 

идентификација на здравствениот ризик на експо-
нирани работници 

Ќе се подготви Информација за проценка на екпо-
зицијата и специфичниот доза-одговор ефект кај 1300 
лица професионално експонирани на јонизирачки зра-
чења, а врз основа на агрегирани податоци од изврше-
ни периодични прегледи за следење на здравствената 
состојба согласно законската регулатива за безбедност 
и здравје при работа, најмалку еднаш годишно со пред-
лог за минимизирање на здравствениот ризик.  

 
Индикатор за следење: Изготвени Информации за 

наодите, проценетиот ризик и предлог мерки за сана-
ција 

 
Рок на известување:          30 ноември 2012 
7. Одредување просечниот дневен алиментарен 

внес на резидуи на пестициди и  тешки метали кај 
училишни деца (на возраст од 15-19 години)  

 
Врз основа на доставените извештаи од ЦЈЗ за ана-

лизи на храна во ученички домови во РМ, од две сезо-
ни во текот на 2012 година во тек на две недели, ИЈЗ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сектор за здравствена екологија - Одделение за 
здравствена безбедност на храната и Центар на 
референтни лаборатории ќе се изработи  Информација 
за состојбата со мерки со процена на  ризикот и 
предлог мерки за управување со ризикот. 

 
Индикатор за следење:         доставена информација  
Рок на известување:   годишно, во 4то тромесечие 
 
 
8. Едукативно промотивни активности поврзани 

со исхраната и здравјето  
  
8.1 Подготвување и печатење на Флаер за Свет-

скиот Ден на водата.  
Ќе се изработи превод на  флаерот на ОН од англи-

ски на македонски и албански јазик со податоци од РМ  
во 1.000 примероци кој ќе биде промовиран на Свет-
скиот Ден на водата и ќе биде дистрибуиран во текот 
на целата година до сите релевантни чинители и јавни 
медиуми. 

8.2 Подготвување и печатење на Монографија за 
здравствено-еколошкиот ризик од тешки метали во РМ  

Ќе се изработи Монографија на македонски и ал-
бански јазик  во  100 примероци ( 70 примероци на ма-
кедонски и 30 примероци на албански јазик) 

8.3 Подготвување и печатење  на брошури: ,, Важ-
носта на некои нутритивни материи во спречување на 
појавата на анемија и други попречувања во развојот“ 
и брошура „Правилна исхрана на доенчиња и мали де-
ца“. 

 
Извршител:     Сектор за контрола на храна при ИЈЗ 
Рок на известување:     квартално 
Индикатор: доставени флаери, брошури, публика-

ции до МЗ  
 
 9. Спроведување на активности за одговор при 

топлотни бранови  
 
Програмските активности предвидени се  согласно 

,,Стратегијата за одговор и справување со климатски 
промени и усвоениот план за одговор и се дадени како 
преглед во табела 1. 
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Индикатор:      Извештај за реализирани активности  
Рок на известување :активности под  реден број 1и 

4.1 прв квартал, под реден број 2 и 3 во трето тромесе-
чие , реден број 4.2 и 4.3  во четврто тромесечие                                               

 
III. ЕПИДЕМИОЛОШКА ДЕЈНОСТ 
 
1. Собирање, обработка и анализа на пријавите 

за заразни заболувања 
Секојдневно прибирање, обработување и анализа 

на пријавите за заразни заболувања и епидемиолошки-
те анкети, пријавите за изолиран или на друг начин до-
кажан причинител на заразна болест, добиени од 
ЦЈЗ,врз основ на што ќе бидат подготвувани и доставу-
вани следниве извештаи: 

1.1 седмодневни извештаи (48 табеларни) за движе-
њето на   заразните заболувања по ЦЈЗ и подрачни еди-
ници и 

1.2 месечни билтени (12 )со епидемиолошки комен-
тар.  

1.3 Годишен извештај за движењето на акутните за-
разни заболувања во 2011 година;  

1.4 неделни збирни извештаи за движење на грип 
од 40-20 недела врз основа на обработени индивидуал-
ни пријави 

1.5 Секторот за контрола и превенција на заразни 
болести е одговорен за оперативно функционирање на 
АЛЕРТ системот во целата земја како и визуелизација 
на сите изготвени документи и извештаи преку интер-
нет страната www.alert.mk , со цел за брз одговор при 
појава на епидемија, кој функционира на територијата 
на целата држава преку: 

- непосреден епидемиолошки увид  над системот на 
пријавување  преку теренски увиди во целата републи-
ка и стручно методолошка помош најмалку еднаш го-
дишно во секој ЦЈЗ. 

-  прибирање на збирни неделни извештаи од 
ЦЈЗ/ПЕ, статистичка обработка и анализа на доставе-
ните податоци, за што ќе изготви неделен АЛЕРТ изве-
штај за републиката.  

- Изработка на месечни, тримесечни, шестмесечни 
и годишен извештај за АЛЕРТ системот врз база на 
прибраните податоци и информации,кои ќе ги доставу-
ва како повратни информации до Државниот санитарен 
и здравствен инспекторат, надлежните институции, по 
барање на други релевантни институции и до ЦЈЗ/ПЕ. 

Индикатор:    доставени извештаи 
Рок на известување:     неделно, месечно, квартално  
 
2. Спречување на појава на вакцино превента-

билни заболувања преку координација и континуи-
рано следење на сите мерки и активности на регио-
нално и локално ниво, како и предлагање и превзе-
мање на други мерки и активности за:  

 
2.1 одржување на резултатите постигнати со ера-

дикација на детска парализа согласно акциониот 
план за АФП 

- Прибирање и обработка на “Неделните извештаи 
за активен надзор на АФП”.  

- Изготвување на збирен неделен извештај на посе-
бен Формулар и доставување до МЗ. 

- седмодневни извештаи се доставуваат по еле-
ктронски пат и до Канцеларијата на СЗО за Европа во 
Копенхаген, со сите податоци за пријавените АФП слу-
чаи во републиката. 

- По добивање на итна пријава за АФП случај, 
Веднаш ќе биде направен теренски епидемиолошки  
увид и анкета  од страна на епидемиолошката служба, 
со проверка на  вакциналниот статус на пријавеното 
лице и неговите блиски контакти, 

-  во соработка со ЦЈЗ ќе биде направена контрола 
на опфатот со вакцинацијата против детска парализа на 
подрачјето каде е регистрирано заболувањето. 

- Ќе се обезбеди материјал за вирусолошко испиту-
вање од заболениот и неговите контакти во соработка 
со ЦЈЗ, кој  подготвен согласно меѓународните правила 
за транспорт на инфективен материјал ќе биде испра-
тен во референтната ентеровирусна лабораторијата на 
СЗО во Софија, Бугарија. 

- во случај на установување на т.н. “жежок случај“ 
на АФП, ИЈЗ итно ќе го извести МЗ и СЗО – Копенха-
ген, ќе направи теренски епидемиолошки увид и исто-
времено ќе предложи дополнителни мерки во смисла 
на дополнителна или вонредна имунизација, како и 
други мерки и активности, соодветни на ситуацијата. 

- Изготвување на тримесечни извештаи за АФП 
случаи и преземени мерки во врска со нивна пријава и 
доставување до МЗ.  

Извршители: ИЈЗ во соработка со ЦЈЗ.  
Индикатор: Број на обработени неделните извештаи 

за АФП, број на изготвени “Формулари за неделно 
пријавување на случаи на полио и АФП“,број на  епи-
демиолошки увиди при дојава на АФП, број на изго-
твени  епидемиолошки анкети, број на земени и испра-
тени материјали за лабораториско тестирање во Софи-
ја, број на теренски увиди за контрола на вакцинален 
опфат во случај на “жежок случај“, број на доставени 
информации и преземени мерки на теренот. 

Рок на известување:                   Веднаш и квартално  
2.2  Имплементација на предвидените активно-

сти за елиминација на автохтоните морбили и кон-
генитална рубеола во Република  Македонија ќе се 
реализираат согласно „Програмата за елиминација 
на мали сипаници, рубеола и превенција на конге-
нитална рубеола инфекција во Република Македо-
нија 2010-2015”,преку: 

- координација и континуирано следење на сите 
активности на регионално и локално ниво, предлагање 
и превземање  на мерки и активности со цел спречува-
ње и сузбивање  на епидемиското јавување и елимина-
ција на автохтоните мали сипаници и рубеола на тери-
торијата на Република Македонија при што ќе изврши 
10 теренски увиди во ЦЈЗ, и ќе изготви извештаи за 
најдената состојба со предлог мерки. 

- Континуирано информирање за трендовите на 
движењето на мали сипаниците кај нас и во светот. 

- Организирање на  5 регионални семинари на кои 
здравствените работници ќе се запознаат со Програма-
та за елиминација на мали сипаници и рубеола, и пре-
венција на конгенитална рубеола инфекција, како и со 
последните препораки и други пишани документи на 
СЗО, ECDC.  

- изработка на месечни извештаи за бројот на забо-
лени од мали сипаници, вакцинален статус, лаборато-
риска потврда и исход на заболувањето, кои се доста-
вуваат до Министерство за здравство, СЗО Канцелари-
ја Скопје и СЗО Регионална канцеларија за Европа–Ко-
пенхаген. Истите активности се спроведуваат и за при-
јавените случаи на рубеола. 

- задолжителна лабораториска дијагноза на сите по-
единечни случаи на заболени од мали сипаници  кои се 
вакцинирани со МРП вакцина или со вакцина која со-
држи компонента мали сипаници (М), без разлика на 
епидемиолошката врска. 

- При сомневање за појава на епидемија, заболува-
њето ќе се потврди со лабораториска дијагноза најмал-
ку кај првите 10 случаи од зафатеното подрачје.  

- потврдување/отфрлање на дијагнозата врз основа на  
анализата на  доставените материјали во вирусолошката 
лабораторија при ИЈЗ на РМ  за  вирусолошко/серолошко 
испитување од заболениот и контактите.  

Индикатор:             извештаи,информации 
Фреквенција на известување:    Веднаш и квартално 
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2.3 Активности со цел спречување на појава на 
неонатален тетанус преку  теренска стручно-методо-
лошка помош за спроведување на активностите за ос-
тварување,перманентен увид во однос на опфатот со 
Те-Ал вакцина кај женската популација во генератив-
ниот период во средините со висок ризик со опфат под 
препорачаното ниво и ќе се препорача дополнителна 
вакцинација со Те-Ал вакцина кај женската популација 
со непознат и/или непотполн вакцинален статус;  жен-
ската популација на 18 годишна возраст, перманентен 
надзор и во зоните на низок ризик (гинеколошко - аку-
шерските одделенија), при што ќе се контролира вак-
циналниот статус на бремените жени и родилките. 

Индикатор: Информации за најдената состојба и 
предлог мерки  до МЗ  

Рок на известување:        квартално  
2. Следење, контрола и релизација на плановите 

за спроведувањето на континуирана имунизација 
преку теренски увиди во 10-те Центри за јавно здравје  
најмалку еднаш годишно. 

Индикатор:             извештај  
Рок на известување:            квартално 
 
3. Подготвува и доставува стандарди и методоло-

шки упатства, односно Програми за контрола, елими-
нација и ерадикација на определени заразни заболува-
ња, а во согласност со препораките, стандардите и ме-
тодолошките упатства на СЗО, ЕЦДЦ и др. референтни 
институции.  

4. Информирање за трендовите на движење на за-
разните заболувања против кои се врши задолжителна 
имунизација кај нас, во соседните земји, Европа и во 
светот. 

 
Индикатор: доставени информации, упатства, пре-

пораки и стандарди   
Рок на известување:           квартално  
5. Спроведување на мерки за спречување на вне-

сување и сузбивање на маларија ,тропски, каран-
тински и паразитарни заболувања во Република 
Македонија 

6.1 Редовно следење на движењето на малари-
ја,тропски, карантински и паразитарни заболувања  во 
светот а посебно во земјите со кои нашата земја одржу-
ва тесни економски, културни и други врски и следење 
на препораките на СЗО, дадени во документот „Меѓу-
народни Патувања и Здравје“ и информирање за теков-
ната состојба во светски рамки. 

6.2 Пружање на стручно-методолошка помош на 
здравствени работници и институции кои се вклучени 
во следење, дијагностика и терапија на карантински за-
болувања, 

6.3 По епидемиолошки индикации  ќе се врши  епи-
демиолошко испитување  на контактите и суспектните 
лица на колера (епидемиолошки и лабораториски изви-
дување на евентуално загрозените подрачја на Репуб-
ликата, испитувања на дијареални заболувања, водата 
за пиење, како и отпадни води, за што од теренот ќе 
бидат земани  примероци за лабораториско испитува-
ње. 

6.4 Координација на активности согласно Опера-
тивниот план за справување со вирусот на западен нил 
(West Nile virus) 

Индикатор: доставени информации за извршени 
епидемиолошки увиди, изготвени  упатства, препораки 
и стандарди   

Рок на известување:          квартално  
6. Следење на грипот и други вирусни респира-

торни заболувања и лабораториско докажување  
7.1 континуирано ја следи состојбата во светски, 

европски рамки и регионално.За актуелната состојба во  
врска со грипот во Републиката и пошироко и  редовно ќе 
ги известува МЗ и ДСЗИ и Центрите за јавно здравје,  

7.2 Врши лабораториски испитувања за докажува-
ње на причинители на вирусни респираторни заболува-
ња на 300 земени  материјали  

7.3  При евентуална појава на пандемија од нов тип 
на инфлуенца, ќе бидат земени материјали од првите 
200 случаи за вирусолошка верификација и субтипиза-
ција на вирусот. Анализите ќе бидат извршени во рефе-
рентната вирусолошка лабораторија при ИЈЗ. 

 
Индикатор:  Број на епидемиолошки увиди, изго-

твени информации, извештај за лабораториски анали-
зи. 

Рок на известување:         квартално 
 
8. Спречување и сузбивање на интрахоспитални 

инфекции 
 
8.1 Пружање стручно-методолошка помош и епиде-

миолошки увиди по еднаш годишно во секој од ЦЈЗ  во 
врска  со реализацијата и спроведувањето  на мерките 
и активностите  за спречување и сузбивање на интра-
хоспитални инфекции, земање по потреба  на  матери-
јали за микробиолошки анализи со цел контрола на 
превземените активности од страна на ЦЈЗ на локално 
ниво. 

 
Индикатор:       квартални извештаи  
Рок на известување:         квартално 
 
8.2 Годишен извештај за состојбата и контролата на 

интрахоспиталните инфекции во Јавноздравствените и 
Приватните болници во Р. Македонија, според подато-
ците добиени од страна на тимовите за контрола на 
ИХИ (внатрешна контрола), Центрите за јавно здрав-
ство во Р. Македонија и Државниот санитарен и здрав-
ствен инспекторат при Министерството за здравство на 
Р. Македонија (надворешна контрола). Предлагање са-
нитарно-профилактички и противепидемиски мерки и  
евалуација на тие мерки во спречувањето и сузбивање-
то на инфекциите. 

 
Индикатор:         годишен  извештај 
Рок на известување:        30.11.2012 
 
IV. Безбедност и здравје на работа и превентив-

на здравствена   заштита на работниците и земјо-
делците 

 
Во рамките на зајакнувањето на националниот 

здравствен систем во сегментот на медицината на тру-
дот како интегрален дел на системот на здравствена за-
штита еден од основните приоритети е процесот на мо-
дернизацијата на Службите за медицина на труд (СМТ)  
и промоција на СЗО моделот на основните Служби за 
медицина на трудот (ОСМТ),преку изготвувањето и 
имплементацијата на ,,Националната Програма за 
Службите за медицина на трудот,,. Современите Служ-
би за медицина на трудот треба да обезбедат  содржи-
на, квалитет, достапност и дистрибуција на услугите во 
медицината на трудот кои се релевантни на специфич-
ните услови и вистинските потреби на заедницата на 
микро и макро ниво, со цел за примарна превенција на 
професионалните болести, болести во врска со работа-
та и повреди на работа.Предложениот модел на ОСМТ 
влезен во националната здравствена стратегија треба 
да  обезбеди подобрување на работата на здравствени-
от систем,поставувајќи цели за зголемување на покрие-
носта на работната популација со услуги од медицина-
та на трудот. 

 Превентивните мерки и активности вклучуваат 
продолжување на активностите претходните години во 
делот на: 
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Табела бр. 1 Преглед и обем на активности  за   оценка на  здравствената состојба и работната 

способност кај земјоделците   

1. оценка на  здравствената состојба и работната 
способност кај земјоделците  во Република Македонија 

2. Оценка на здравствената состојба и работната 
способност кај невработени лица во Република Маке-
донија 

 
1. Оценка на  здравствената состојба и работна-

та способност кај земјоделците  во Република Маке-
донија 

 
Активностите се продолжување на веќе реализира-

ни активности од 2009,   2010 и 2011 година,при што е 
предвидено да се спроведе: 

1.1 На територијата на РМ кај  вкупно 300 лица -
земјоделци со примена на прашалник  “Прашалник за 
следење на влијанието на професионалните штетности 
врз здравјето на  земјоделците” (македонски и албан-
ски јазик ) да се добијат основните информации (спо-
ред епидемиолошките принципи) за професионалните  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

здравствени ризици и здравствената состојба , да  се 
лоцираат и проценат основните проблеми на медици-
ната на трудот кај земјоделците, со што ќе се овозможи 
нивно следење и ќе се обезбеди изградба на долгороч-
на и солидна база на податоци за научноистражувачка 
работа. 

1.2 Се планираат 300 насочени превентивни меди-
цински прегледи(содржината на прегледите  и активно-
стите дадена во прилог табела бр.1 реден број 1), по  
методологија на случаен избор од повеќе места во Ре-
публиката.  

1.3 Пред прегледите  и во текот на прегледите,  ќе 
биде изведувана и превентивно едукативно -воспитна-
та активност и дистрибуција на  брошура (македонски 
и албански јазик). 

1.4 Организирани две работилници/семинари на те-
ма од професионалните ризици кај земјоделците и мер-
ки за превенција, за лекарите од  ЈЗУ ,,здравствен дом –
служби за медицина на труд и лекари од ПЗЗ 
(специјалисти по медицина на труд ) од  руралните сре-
дини.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Оценка на здравствената состојба и работната способност кај невработени лица во Република 
Македонија 

 
Невработеноста е асоцирана со здравствени проблеми поврзани со  економски тешкотии, сиромаштија, 

непогодни услови за живеење, лоша  исхрана и водоснабдување, социјални и психолошки проблеми, стрес, 
неподобен животен стил (пушење и алкохол) и повисоки стапки на морбидитет и морталитет (кардиоваску-
ларни заболувања, карциноми, инфективни заболувања, дијабетес). Имајќи го предвид големиот процент на  
невработени во Република Македонија грижата на државата за оваа посебно вулнерабилна група манифе-
стирана како грижа за нивната здравствена состојба и работоспособност е важен поттик во економските ре-
форми бидејќи само здраво работоспособно население е во состојба да ги носи економските реформи и да 
се справи со реформските предизвици. Европската Комисија  дава особено значење на сите мерки и актив-
ности за одржување и промовирање на здрава работна сила имајќи ја предвид социјалната и економската 
димензија на невработеноста (Цоммунитѕ стратегѕ фор сафтѕ анд хеалтх ат њорк 2007-2012, Глобален акци-
онен план за здравјето на работниците 2008-2017). 
 



 Стр. 142 - Бр. 8                                                                                        18 јануари 2012 
 
 

 

Целите на активностите од програмата се:
-  Утврдување на  здравстената состојба  како и работоспособноста кај невработеното население 
-  Проценка на влијанието на претходните работни места во однос на  професионални заболувања и заболу-

вањата во врска со работата  
- Проценка на факторите кои влијаат на здраствената состојба и  работоспособноста (должината на неврабо-

теност, животниот стил, социоекономските хроничниот стрес, и др. фактори)  
 
Ќе се реализираат 600 насочени скрининг превентивни медицински прегледи (систематски прегледи по обем 

прикажан на табела бр.2) кои ќе бидат бидат изведувани кај официјално невработени лица 18-64 години,ќе биде 
применуван прашалник за евалуација на стрес . 

 
Табела бр.2 
                        

Активност цена за активност во ден. 
Прегледи на специјалист по медицина на трудот ЕКГ, основни лабораториски 
анализи (крвна слика, гликемија, урина) психолошки тестирања/Стрес индекс  и 
прашалник за следење на влијанието на невработеноста врз здравјето (вкупно 
600 прегледи) 255.000,00 

 
Носител и координатор  на активностите под точка IV од програмата е ЈЗУ ,,Институт за медицина на тру-

дот на РМ, Колаборативен центар на СЗО од областа на медицината на трудот, во соработка со  ЈЗУ,, Институт 
за јавно здравје на Република Македонија,, . 

Планираните активностите ќе се реализираат во временски период од јануари до октомври за што ќе се при-
ложува детален извештај како и  конечен извештај со анализа на состојбата.  

Индикатор:                    годишен извештај со анализа  
Рок на извршување:                                    30.11.2012год.  
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
За реализација на пограмата за 2012 год. потребни се  следните средства по извршители: 
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Вкупните средства за реализација на оваа програма 
ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија  
за 2012 година во износ од 80.000.000,00 денари. 

Распределба на финансиски средства за извршите-
лите ,извршена е согласно усвоената формула за рас-
пределба. 

Исплатата на средствата по Програмата ќе се врши 
квартално од страна на Министерството за здравство , 
врз основа на доставените фактури и извештаи за реа-
лизација на активностите содржани во Програмата и  
согласно работниот план. 

Фактурирањето ќе се врши по утврдени и усвоени 
програмски цени од страна на извршителите и нивните 
надлежни органи и одобрени од министерот за здрав-
ство. 

Надзор над спроведувањето на Програмата врши 
Министерството за здравство и по потреба поднесува 
Извештај до Владата на Република Македонија. 

Јавните здравствени установи кои се извршители во 
Програмата, најдоцна до 31.01.2012 година ќе достават 
до Министерството за здравство Збирен годишен изве-
штај за реализираните  мерки и активности предвидени 
со Националната годишна програма за јавно здравје во 
Република Македонија за 2011 година . 

Програмата ќе се реализира во рамки на обезбеде-
ните средства во Буџетот на Република Македонија за 
2012 година во износ од 80.000.000,00 денари, Раздел 
19001-Министерство за здравство, Потпрограма 53-
Превентивна здравствена заштита.  

 
 
 
  Табела бр. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на  објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

Бр. 51-8366/1 - 11              Заменик на претседателот 
9 јануари 2012 година            на Владата на Република 

    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
283. 

Врз основа на член 45 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република  Македонија за  2012  година   
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.180/11) Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 9.01.2012 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

ВО 2012 ГОДИНА  
Член 1 

Co оваа програма се уредува распределбата на 
средствата за поттикнување  рамномерен  регионален  
развој  во  Република Македонија , планирани во Буџе-
тот на Република Македонија за 2012 година,  Раздел 
191.01  -  Министерство  за  локална самоуправа, Пот-
програма OA Рамномерен регионален развој, ставка 
464 – Разни трансфери, во износ од 109.000.000 денари.  

Член 2 
Средствата од член 1 од оваа програма се распреде-

луваат по намени според Табелата бр.1 
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Член 3 
     Од средствата од член 2 точка 1 потточка 1.1 од 

оваа програма, им  се  распределуваат на  Центрите за  
развој на  Источниот  и Вардарскиот плански регион 
по 300.000 денари, на Центарот за развој на Полошкиот 
плански регион  најмногу  до 600.000 денари и  на Цен-
тарот за развој на Југозападниот плански регион најм-
ногу  до 1.200.000 денари. 

     Конкретниот износ на средства од став 1 на овој 
член ќе се пресметува врз основа на претходно обезбе-
дени 300.000 денари за едно тромесечје  од општините 
во  состав на  планскиот регион, наменети за финанси-
рање расходи за тековно работење на центарот за раз-
вој на планскиот регион. 

     Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.2 од 
оваа програма, се распределуваат во еднаков износ на 
осумте центри за развој  напланските региони. 

     Од средствата од став 3 на овој член на секој 
Центар за развој на планскиот регион му се распреде-
луваат најмногу до  2.000.000 денари, наменети за ко-
финансирање на расходи за тековно работење. 

     Од средствата наменети за кофинансирање на  
расходи  за тековно работење на центрите за развој на 
планските  региони се финансираат расходи за бруто 
плати за максимум девет вработени службеници во се-
кој Центар за развој на планскиот регион. 

 
Член 4 

Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.3 од оваа 
програма  се наменети   за  финансирање   активности   
во  функција  на воспоставување-деловни инкубатори и 
советодавни услуги за мали и средни претпријатија 
бизнис - центри во рамки на Центрите за развој на 
планските региони. Распределбата на средствата по 
конкретни активности е прикажана во Табелата бр.2 

 
Табела бр.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
Средствата од член 4 точка 1 од оваа програма  ќе 

се користат за адаптирање/реконструкција на деловни 
простории од деловниот инкубатор и бизнис- центарот 
и за набавка на опрема  и мебел, најмногу до 1.575.000 
денари за секој Центар за развој на планскиот регион. 

 
Член 6 

Средствата од член 4 точка 2 од оваа програма ќе се 
користат за подготвување    на   регионални   стратегии   
за   јакнење   на претприемничките капацитети на де-
ловните инкубатори во осумте плански региони и за 
подготвување на прописи во износ најмногу до 400.000 
денари за секој Центар за развој на планскиот регион. 

 
Член 7 

Средствата од член 4 точка 3 од оваа програма ќе се 
користат за организирање на јавни трибини и настани  
за  информирање на заинтересираните чинители од  
планските региони за активностите за воспоставување 
деловни инкубатори  и бизнис центри, во износ најмно-
гу до 150.000 денари за секој плански регион, како и 
сума од најмногу 150.000 денари за секој плански  ре-
гион за консултански услуги. 

 
Член 8 

Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.4 од оваа 
програма ќе се користат за организирање на 16 настани 
"Саеми на трудот" во осумте плански региони, во износ 
најмногу  до 500.000  денари за секој плански регион 
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Член 9 
Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.1 од оваа 

програма ќе се користат за финансирање на премесени 
обврски од Програмата за рамномерен регионален раз-
вој во 2011 година за проекти за развој на планските 
региони. 

 
Член 10 

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.2 од оваа 
програма ќе се користат  за  финансирање на проекти 
за развој на планските региони,  предложени  од осум-
те совети за развој на планските региони во 2012 годи-
на. 

 
Член 11 

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.3 од оваа 
програма ќе се користат  за финансирање на проекти за 
развој на подрачја со специфични  развојни  потреби, 
определени со акт на Владата на Република Македони-
ја. 

 
Член 12 

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.4 од оваа 
програма ќе се користат за финансирање на проекти за 
развој на селата. За користење на средствата од ставот 
1 на овој член за одобрени проекти  на општина со се-
диште во град, локалната самоуправа обезбедува учес-
тво од 50% од вредноста на проектот. 

 
Член 13 

За спроведување на оваа програма ќе се грижи Ми-
нистерството за локална самоуправа. 

 
Член 14 

Оваа програма  влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.51-8372/1 - 11               Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
284. 

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија", бр. 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 
84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 
88/2010, 44/2011 и 53/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9.01.2012 година 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ 
НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2012 ГОДИНА 
 
Употребата и злоупотребата на различни психоа-

ктивни супстанци, легални и нелегални дроги, негатив-
но се рефлектира на севкупното живеење и функцио-
нирање на индивидуален, професионален, семеен и со-
цијален план, предизвикувајќи големи страдања и загу-
би. Употребата и злоупотребата на психоактивните 
супстанци често води до развивање на зависност, која 
по правило има хроничен, рецидивантен и прогресивен 
тек. На светско ниво, опиоидната зависност е здрав-
ствен проблем кој резултира со енормни економски, 
лични и консеквенци кон јавното здравје. Се процену-
ваат 15,6 милиони корисници на нелегална дрога во 
светски размери, од кои 11 милиони употребуваат хе-
роин. 

Во Република Македонија во изминатите години се 
бележи постојан и прогресивен пораст на употреба и 
злоупотреба на различни психоактивни супстанци, ле-
гални и нелегални дроги, поради што во последните го-
дини голем број на лица и нивни семејства побарале 
помош и третман. 

Од здравствен, социјален и општествен аспект, хе-
роинот е најсериозната нелегална дрога која се злоупо-
требува, пред се поради интравенозната злоупотреба во 
95-96% од случаите и која е високо ризична за шире-
њето на бројни преносливи инфекции, како по крвен и 
така и по сексуален пат, пред се оние предизвикани од 
вирусите на ХИВ и Хепатитис Б и Ц, како и за ризикот 
од нагла смрт поради предозираност. 

Особено загрижувачко е постојаното намалување 
на просечната возраст на злоупотреба на недозволени 
дроги и возраста на започнување. Најновите студии и 
податоци укажуваат на порастот на употреба на дроги, 
особено на опијати/опиоиди меѓу младите на средно-
школска возраст во Македонија. Надлежните институ-
ции потврдуваат дека се зголемува бројот на малолет-
ни лица кај кои е утврдена дијагноза зависност од опи-
јати, а со тоа расте и бројот на малолетни лица лекува-
ни заради предозираност од опијати/опиоиди.  

Точниот број на лица што употребуваат, злоупотре-
буваат или се зависни од разни видови психоактивни 
супстанци останува непознат. Според достапните изво-
ри на податоци се претпоставува дека во Република 
Македонија вкупниот број на лица што употребуваат 
дроги е 20.000-30.000 лица, а во рамките на која се и 
6.000-8.000 зависници од хероин со сериозни здрав-
ствени и социјални проблеми. Во наведениот број не се 
вклучени младите што пушат цигари и консумираат ал-
кохол, или алкохол во комбинација со лекови за смиру-
вање, а чија бројка апсолутно би ги надминала наведе-
ните показатели.  
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Освен тоа, во последниве години, во светот и кај 
нас се бележи пораст на користење и на синтетски дро-
ги од типот на екстази, ЛСД и др., но се зголемува и 
бројот на лица што злоупотребуваат кокаин и крек, 
дрога со чие навлегување во заедницата се смета дека 
се нарушува социјалниот мир и безбедност. 

 Од легалните психоактивни супстанци во Републи-
ка Македонија најчесто и најмасовно злоупотребуван е 
алкохолот. Се смета дека околу 60.000 лица имаат 
проблеми поврзани со консумирање алкохолни пијало-
ци. Во последните десетина години постои тенденција 
за зголемување на  бројот на млади лица (и под 16 го-
дишна возраст), како и на возрасни лица во нивниот 
најпродуктивен период од животот, кои злоупотребу-
ват алкохол со можност за развивање на зависност. По-
себно загрижува фактот дека се почесто се евидентира-
ат бремени жени кои со злоупотребата на алкохол нега-
тивно влијаат врз растот и развојот на плодот. Истовре-
мено забележан е пораст на бројот на здравствени, се-
мејни и социјални проблеми, но и пораст на девијант-
ното однесување кај младите, на криминалитетот и со-
обраќајните деликти поврзани со употребата и злоупо-
требата на алкохол. 

 
МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА 
 
Третманот на лицата зависни од алкохол актуелно е 

со доминантна психијатријска ориентација и се одвива 
пред се во болнички услови, во трите големи психија-
триски болници во државата (Скопје, Демир Хисар и 
Негорци), а се врши болнички и дневноболнички на 
повеќе од 400 лица. Лицата зависни од алкохол помал-
ку се лекуваат на одделенијата за невропсихијатрија во 
болниците во Републиката.  

Третманот на лицата зависни од дроги е располож-
ливо во рамките на националната мрежа на јавни 
здравствени услуги, со што јавниот сектор е водечкиот 
актер во медицински потпомогнатиот третман на боле-
сти поврзани со дроги, кон кој неодамна се приклучија 
и неколку приватни психијатриски ординации. Лекува-
њето за корисниците на дроги е расположливо во цела-
та земја, преку Службите за превенција и третман од 
злоупотреба на дроги и тоа во Тетово, Охрид, Битола, 
Гевгелија, Струмица, Кавадарци, Куманово, Штип и 
Велес.  

Лицата зависни од дроги на ниво на град Скопје се 
хоспитално третирани во Психијатриската болница 
Скопје – Скопје, додека дневно-болнички третман се 
спроведува во Центарот за превенција и лекување на 
злоупотреба на дроги и други психоактивни супстан-
ции во Кисела Вода - Скопје (кој претставува одделе-
ние на Психијатриска болница Скопје) и Службата 
сместена во кругот на поранешниот Клинички центар 

Скопје, а во надлежност на Центарот за превенција и 
ле¬кување на злоупотреба на дроги и други психоа-
ктивни супстанции во Кисела Вода – Скопје. Со суп-
ституциона метадонска терапија се опфатени и лица од 
КПУ Идризово  - Скопје. 

Системот на лекување вклучува дневно-болнички 
третман, болничко лекување, детоксификација и трет-
ман со супституција. Најголемиот дел од корисниците 
на дроги кои се лекуваат се на дневно-болнички трет-
ман, каде се нуди третман со супституција, психо-со-
цијални интервенции, индивидуално или групно сове-
тување и социјална и психо-терапија. Болничкото леку-
вање од дроги се состои од фармаколошки потпомогна-
ти психо-социјални интервенции, во смисла на лекува-
ње на симптомите на откажување.  

Во текот на 2011 година во овие установи со мета-
донска супституциона терапија се третирани над 1100 
пациенти кои се вклучени во бесплатен државен про-
грам. Во приватните здравствени установи бројот на 
третирани пациенти е околу 150 на метадонска суоп-
ституциона терапија и овие пациенти самостојно се 
финансираа, односно не беа дел од државаната програ-
ма за бесплатно лекување. 

На Универзитетската Клиника за токсикологија – 
Скопје, во 2011 година беа опфатени 140 лица во трет-
ман на зависници од опиоиди со препаратот со гене-
ричко име Бупренорфин, финансиран од Програмата 
на Министерството за здравство. Во приватните здрав-
ствени установи бројот на третирани пациенти е околу 
30 пациенти на терапија со бупренорфин и овие паци-
енти самостојно се финансираа, односно не беа дел од 
државаната програма за бесплатно лекување. 

 
МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ  
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ 
 
Во организирањето на терапевтските програми за 

лицата зависни од дроги, секогаш мора да се земе во 
предвид дека зависноста од дрога е комплексен соција-
лен и (ментално) здравствен проблем со хроничен, ре-
цидивантен и прогресивен тек.  

Лекувањето на лицата зависни од дроги е долготра-
ен процес во фази, кој дава оптимални резултати кога е 
био-психо-социјално ориентиран, направен според ин-
дивидуалните потреби и можности на лекуваните лица 
и спроведен од страна на мултипрофесионални тимови.  

Со цел да се има соодветен одговор на потребите на 
целната група потребно е планирање и понатамошно 
проширување на мрежата на служби како и воведување 
на нови модели за лекување на лицата зависници од 
дрога, така што ќе се работи во согласност со начелата 
на медицината која се заснова врз докази со истовреме-
но вклучување на што поголем број на лица зависни од 
дроги во програмите за лекување со супституциона те-
рапија. 
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Начело на достапност и економичност - Зголемено 
покритие и достапност на ефективни, економични и 
различно профилирани служби и програми насочени 
кон одговорот на проблемите со користење на дрога, 
овозможени преку процесот на дисеминација, согласно 
актуелните потреби, со едновремено вмрежување во 
еден национален систем и координација на активности-
те на хоризонтално и вертикално ниво. 

Искуството стекнато до сега ни кажува дека е по-
требна постојана едукација која треба да ја водат про-
фесионалци од релевантни институции и организации 
во земјата во врска со феноменот на дрога, како и јак-
нењето на партнерските односи меѓу јавниот и општес-
твениот сектор. 

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Основна цел на програмата е вклучување на што 

поголем број на лица зависни од дроги во програмите 
за лекување со супституциона метадонска терапија и 
терапија со бупренорфин, со што ќе се намали употре-
бата на илегални дроги, смртноста од предозирање, че-
стотата на инјектирање, употребата на нестерилен при-
бор за инјектирање, ширење на инфекции со 
ХИВ/Хепатит Б и Ц и ќе се намалат криминалните 
активности. Ефикасноста на супституционата терапија 
на одржување со метадон се состои и во подобрување 
на квалитетот на животот, здравјето, можноста за вра-
ботување, социјалното функционирање и физичкото  
(телесното) функционирање. 

Метадонските програми за одржување се економ-
ски оправдани и докажано ефикасни за поединецот-па-
циентот и за јавното здравје. Метадонските програми 
ги привлекуваат пациентите и пред сé ги чуваат во кон-
такт со службите кои даваат и други услуги, како сове-
тување, социјални услуги и др. 

Овие служби се засновани на принципите на мулти-
дисциплинарност, со што овој проблем се третира не 
само како медицински туку и како општествен и проб-
лем на заедницата.  

Во рамките на овие служби функционираат тимови 
кои се состојат од медицински лица и тоа еден специја-
лист по психијатрија, еден општ лекар и две медицин-
ски сестри, како и социјален работник и психолог кои 
обезбедуваат соодветна психосоцијална поддршка, која 
е неопходна за одржување на стабилна состојба кај ко-
рисниците и го зајакнува мотивот за нивна натамошна 
вклученост во третманот.  

Цел на програмата е на лицата што употребуваат 
дроги или се зависни од нив да им се пружи помош и 
подршка преку широко достапни, ефикасни, флекси-

билни и индивидуално прилагодени интервенции што 
ќе го подобрат нивното здравје и ќе им овозможат со-
цијално созревање и функционирање, без нивно ната-
мошно стигматизирање и маргинализирање. 

 
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИНДИКАТОРИ  
НА УСПЕШНОСТ) 
 
Напредок во однос на намалување на листи на чека-

ње преку отворање на нови Служби за превенција и 
третман од злоупотреба на дроги и вклучување на што 
поголем број на лица зависни од дроги во програмите 
за лекување со супституциона метадонска терапија и 
терапија со бупренорфин. Со овие мерки, ќе се овозмо-
жи:  

- постигнување апстиненција 
- намалување на зачестеноста и острината на реци-

дивите 
- намалување на морбидитетот и на морталитетот 

предизвикани со злоупотреба на незаконската опиоид-
на дрога или како последица од тоа, особено ризикот 
од ХИВ, хепатитис Б и Ц и други по крвен пат пренос-
ливи болести одинјектирање со нестерилна опрема  

- подобрување на физичкото и психолошкото 
здравје; 

- намалување на криминалното однесување за обез-
бедување на финансиски средства за злоупотреба на 
дрога; 

- овозможување и поддршка за реинтеграција на ра-
ботното место и во системот на образованието;  

- унапредување на социјалното функционирање. 
 
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
Третманот на зависноста од дроги и лекувањето во 

дневни болници и болничко лекување на зависници од 
алкохол и дрога над 30  дена и зависници - судски слу-
чаи претставува комбинација на: фармакотерапија (би-
олошка терапија – лекови, лекови за смирување на бол-
ки, за подобрување на апетитот, регулирање на распо-
ложението, сонот и др, лекови со слично дејство на 
дрогата), психотерапија која се спроведува во завис-
ност од проценката на потребите на зависникот и се-
мејството и социотерапија која претставува учење на 
социјални вештини за возобновување или подобрување 
на социјалното функционирање. 

Согласно, доктринарните ставови и медицината 
заснована на докази, финансиските трошоци за обезбе-
дување на дневно-болничка и болничка здравствена за-
штита на лицата со болести на зависности опфаќаат:  
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Во цената на пакетите не се влезени скрининг те-
стовите, потрошниот медицински материјал за ордини-
рање на терапијата, лековите и лабораториските испи-
тувања, кои дополнително ќе се фактурираат со паке-
тите. 

За реализација на мерките и активностите предви-
дени со Програмата за здравствена заштита на лица со 
болести на зависности во Република Македонија за 
2012 година предвидени се средства за: 

- обезбедување на метадон за 1200 лица и бупре-
норфин за 210 лица со болести на зависности  

- лекување во дневни болници и болничко лекување 
на зависници од алкохол и дрога над 30 дена и завис-
ници - судски случаи 

- партиципација  
1. Метадон/buprenorfin Количини 

1.1.
  

Набавка на метадон за 1200 
лица со болести на зависности 
10 мг/мл (пакување од 100 мл) 

38 400 000 мг. 

1.2.
  

Набавка на buprenorfin за 210 
лица со болести на зависности 
*12 мг. просечна дневна доза  
Таблети од 2 мг. – 89 600 мг.  
Таблети од 8 мг. – 291 200 мг 

380 800 мг. 

ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА: 38.000.000,00    денари  
Пресметките за потребните количини на метадон и 

бупренорфин се направени врз основа на податоците за 
бројот на пациентите и динамиката на потрошувачката 
на метадонска супституциона терапија и терапија со 
бупренорфин во 2011 година и залихите на бупренор-
фин. За да се добие проектирана вредност на фискал-
ните импликации земени се цените на чинење на мета-
дон и бупренорфин во 2011 година.  
2. Дневни болници/Болничко лекување 
2.1. Лекување во дневни болници на зависници  

од алкохол и дрога над 30  дена  
2.2. Болничко лекување на зависници од алкохол  

и дрога над 30  дена  
2.3. Лекување на зависници-судски случаи 
2.4. Партиципација 
 ВКУПНИ СРЕДСТВА: 23.500.000,00 денари 

 
3. РЕКАПИТУЛАР   Потребни 

средства во 
денари 

3.1. Набавка на метадон за 1200 ли-
ца и на buprenorfin за 210 лица 
со болести на зависности 

38.000.000,00 

3.2.
 
  

Лекување во дневни болници, 
болничко лекување на завис-
ници од алкохол и дрога над 
30  дена и партиципација 

23.500.000,00 

3.3.
  

Неизмирени обврски за 2011 
година   

3.500.000,00 

ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА: 65.000.000,00 денари 
 
Доколку во 2012 година се отворат нови Служби за 

превенција и третман од злоупотреба на дроги во Ре-
публика Македонија (Скопје, Прилеп или други градо-
ви), лицата кои ќе бидат опфатени со метадонска суп-
ституциона терапија и со терапија со бупренорфин во 
истите, ќе бидат дел од Програмата за здравствена за-
штита на лица со болести на зависности за 2012 година 
и согласно порастот на бројот на пациентите и динами-
ката на потрошувачката на метадонска супституциона 
терапија, ќе се изврши Измена и дополнување на иста-
та Програма. 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
Годишната програма за здравствена заштита на ли-

ца со болести на зависности ќе се реализира во обем и 
содржина согласно одобрените средства од Буџетот на 
Република Македонија наменети за оваа Програма, во 
висина од 65.000.000,00 денари, од кои 38.000.000,00 
денари за набавка на метадон и бупренорфин од страна 
на Министерството за здравство, 23.500.000,00 денари 
за договорни услуги кои ќе бидат исплатени на јавните 
здравствени установи за извршени услуги и 
3.500.000,00 денари за неизмирени обврски за 2011 го-
дина. 

Со оглед на тоа дека здравствениот статус на насе-
лението не претставува константна категорија и истата 
подлежи на варијации во болестите и бројот на пациен-
тите, не може да се предвиди апсолутно точен број на 
заболените, така да е можно пренамена на средствата 
од една во друга позиција и Измени и дополнувања на 
истата Програмата. 

 
ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Извршители на Програмата во третманот со мета-

донската супституциона терапија и терапија со бупре-
норфин се: Универзитетска клиника за токсикологија – 
Скопје, Психијатриските болници Скопје, Демир Хи-
сар и Негорци и Службите за превенција и третман од 
злоупотреба на дроги кои функционираат во рамките 
на болниците во Тетово, Куманово, Струмица, Штип, 
Гевгелија, Охрид, Битола и Кавадарци и КПУ Идризо-
во  - Скопје и КПУ Скопје  - Скопје.  

Доколку во 2012 година се отворат нови Служби за 
превенција и третман од злоупотреба на дроги во Ре-
публика Македонија (Велес, Прилеп или други градо-
ви), истите ќе се финансираат со Програмата за здрав-
ствена заштита на лица со болести на зависности за 
2012 година. 

 
НАЧИН НА ФАКТУРИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ 
 
Министерството за здравство месечно ќе ги распре-

делува средствата на здравствените установи изврши-
тели на активностите врз основа на доставени фактури 
и извештаи за реализација на активностите содржани 
во Програмата.  

Во прилог на фактурите здравствените установи 
имаат обврска да достават пресметка за секој пациент 
поединечно согласно дадените упатства во чија цена ќе 
влезе соодветниот пакет за извршени услуги, набавена-
та цена на скрининг тестовите, потрошниот медицин-
ски материјал за ординирање на терапијата, лековите и 
лабораториските испитувања. 

Набавените количини на метадон и бупренорфин ќе 
се дистрибуираат до овластените здравствени устано-
ви-извршители на програмата, врз основа на извештај 
за извршени услуги и доставени потреби од количини 
на неделно/месечно ниво. 

 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ  
И РОКОВИ  
Здравствените установи кои се извршители на Про-

грамата, имаат обврска најдоцна до 15 во месецот да 
достават фактура и месечен извештај за реализирани 
активности, а најдоцна до 30.01.2013 и годишен изве-
штај за реализирани активности за 2012 година до Ми-
нистерството за здравство. 

 
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 
Министерството за здравство ќе врши редовни кон-

троли на три месеци во  здравствени установи изврши-
тели на програмата, во делот на реализрани активности 
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согласно програмата и контрола на динамиката на по-
трошувачката на супституциона терапија – метадон и 
бупренорфин и увид во медицинската документација. 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 51-8379/1 - 11              Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
285. 

Врз основа на член 32 став 4 точка 5 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 
84/2005, 111/2005, 65/2006 05/2007, 77/2008, 67/2009, 
88/2010, 44/2011 и 53/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9.1.2012 година, до-
несе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
I. Вовед 

 
Годишната програма за заштита на населението во 

Република Македонија од синдромот на стекнат недо-
статок на имунитет - ХИВ/СИДА за 2012 година ќе се 
спроведе согласно со предвидените стратешки насоки 
на Националната стратегија за превенција од ХИВ/СИ-
ДА и препораките од организациите на ОН. Програма-
та ќе продолжи да финансира компоненти од Нацио-
налната Стратегија за превенција од ХИВ/СИДА,  кои 
досега не беа финансирани со Програмата за ХИВ/СИ-
ДА во Република Македонија, подржана со Глобален 
Фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и ма-
ларија. Во исто време, програмата ќе започне со фи-
нансирање на компоненти од Стратегијата за кои Ре-
публика Македонија се обврзува да превземе дел од 
финансирањето на програмата за ХИВ/СИДА финанси-
рана од Глобалниот Фонд за борба против ХИВ/СИДА, 
туберкулоза и маларија, пред се во делот на интервен-
циите насочени кон групите под најголем ризик.  

 
II. Моментална состојба 

 
Стапката на преваленцата на ХИВ се задржа на ни-

ско ниво во Република Македонија вклучувајќи ја и 
преваленцата помеѓу популацијата за која се смета де-
ка е под најголем ризик. До декември 2011 година, 
вкупно 144 лица се регистрирани како случаи на 
ХИВ/СИДА. Во најголем од регистрираните случаи 
пријавиле дека се инфицирале преку хетеросексуален 
начин на пренос, а повеќе од три четвртини од случаи-
те (82%) се мажи. Меѓутоа, ова не објаснува зошто со-
односот на заразени мажи и жени е 3,5:1. Веројатно е 
дека другите начини на пренос, како на пример,  секс 
помеѓу мажи и интравенска употреба на дрога не се 
пријавуваат во целост.Повеќе од три четвртини од при-
јавените случаи (82%) се лица кои живеат во град. Две 
третини (65%) од сите случаи се кај лица на возраст од 
20-39 години, односно во најпродуктивната возраст.  

Графикон 1. Број на регистрирани случаи  
на ХИВ/СИДА (1990-2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графикон 2. Начин на пренос на ХИВ/СИДА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повеќе од една половина од случаите се пријавени 

во последниве 6 години. Најверојатно е дека зголеме-
ниот број на регистрирани лица се должи и на зголеме-
ната достапност на службите за доброволно доверливо 
советување и тестирање во земјата воспоставени или 
зајакнати преку грантот од Глобалниот Фонд за борба 
против СИДА, туберкулоза и маларија. 

 
III. Цели на Програмата 

 
Оваа програма ги структурира активностите според 

следните стратешки цели од Националната стратегија  
за превенција од ХИВ/СИДА и тоа:  

1) Координација и развивање на капацитети; 
2) Собирање и употреба на стратегиски информа-

ции; 
3) Превентивни стратегии и активности за целни 

групи и популации под најголем ризик; 
4) Обезбедување на третман, грижа и психосоцијал-

на подршка на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА. 
 
1) Координација и развивање на капацитети 
 
Координација и развивање на капацитети опфаќа 

задачи поврзани со планирањето на програмските 
активности: подготовка и избор на организации за имп-
лементација на програмата и прибирање, анализа и 
одобрување на годишни работни планови со буџети на 
сите чинители кои ја имплементираат програмата за 
ХИВ/СИДА, како и нивно редовно следење и проценка 
во текот на целата година: 

Задачи на сите јавно здравствени установи и избра-
ни здруженија и фондации - Подготовка и промоција 
на годишен работен план за превентивни активности за 
ХИВ/СИДА   
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Имплементатори на задачите во оваа стратешка об-
ласт се: 

- Институтот за јавно здравје –Скопје;  
- Центри за јавно здравје (Скопје, Тетово, Кумано-

во, Охрид, Велес, Битола, Кочани, Струмица, Штип и 
Прилеп);   

- Универзитетска Клиника за инфективни болести и 
фебрилни состојби; 

- Универзитетска Клиника за гинекологија и аку-
шерство; 

- Институт за епидемиологија и биостатистика со 
медицинска информатика при Медицински Факултет; 

- Институт за клиничка биохемија; 
- Избрани здруженија и фондации.  
 
2) Собирање и употреба на стратегиски инфор-

мации 
 
Собирање и употреба на стратегиски информации 

опфаќа задачи поврзани со прибирање и обработка на 
стратегиски информации врз основа на кои се импле-
ментира програмата, како и за идно планирање на ин-
тервенциите во согласност со епидемилошките и бихеј-
виоралните податоци: 

Задачи на јавно здравствените установи: 
- Следење на епидемиолошката состојба во светот 

кај нас и подготовка на тримесечен, шестмесечен и го-
дишен извештај од страна на Институтот за јавно 
здравје; 

- Контрола на квалитетот во спроведување на серо-
лошка дијагностика за откривање на ХИВ вирусот спо-
ред стандардите на СЗО и протоколите на Република  
Македонија во Центрите за Јавно здравје; 

- Епидемиолошко следење и надзор на контакти за 
навремено откривање на лицата инфицирани со ХИВ и 
заболени од СИДА од страна на Центрите за јавно 
здравје; 

- Организирање и спроведување на епидемиолошки 
истражувања со цел согледување на состојбата во од-
нос на ХИВ/СИДА, ставовите, навиките и однесувања-
та на одредени групи од интерес од страна на Институ-
тот за епидемиологија и статистика;  

- Вршење на увид и стручен епидемиолошки надзор 

во здравствените установи над превземените мерки за 

спречување и сузбивање на ширењето на ХИВ/СИДА- 

та од страна на Институтот за јавно здравје; 

- Следење на сите серопозитивни лица, со цел утвр-

дување на должината на траењето на асимптоматскиот 

период на носителство, пораст на серопозитивитетот и 

фактори за негов пораст 

Имплементатори на задачите во оваа стратешка об-

ласт се:  

- Институтот за јавно здравје–Скопје;  

- Центрите за јавно здравје (Скопје, Тетово, Кума-

ново, Охрид, Велес, Битола, Кочани, Струмица, Штип 

и Прилеп); 

- Институт за епидемиологија и биостатистика со 

медицинска информатика при Медицински Факултет;  

- Универзитетска Клиника за инфективни болести и 

фебрилни состојби.  
 
3) Превентивни стратегии и активности за цел-

ни групи и популации под најголем ризик и млади 

 
Превентивни стратегии и активности за целни гру-

пи и популации под најголем ризик опфаќа задачи за 

превенција на ХИВ/СИДА помеѓу групите под најго-

лем ризик и кај младата популација: 

Задачи на јавно здравствените установи:  

- Јавна набавка на ХИВ тестови 

- Вршење на доброволно и доверливо советување и 

тестирање (ДДСТ) на лица, со цел да се утврди инфек-

ција со ХИВ вирусот; 

- Испитување на носителство на ХИВ вирусот на 

пациенти по клиничка или друга епидемиолошка или 

медицинска индикација; 

- Организација на предавања, семинари, стручни 

состаноци, трибини за епидемиолошката состојба  и 

мерки за спречување и сузбивање на СИДА-та; 

- Организација на советувања и семинари за здрав-

ствени работници за имплементација на општи и спе-

цифични мерки за превенција на ХИВ/СИДА-та во 

здравствени установи; 

- Спроведување на стручни предавања во учили-

штата за превенција на ХИВ/СИДА и сексуално пре-

носливи инфекции помеѓу младата популација. 

- Инфо-линија за информации и превенција од 

ХИВ/СИДА, сексуално преносливи инфекции и ДДСТ. 

Задачи на избрани здруженија и фондации за имп-

лементација на превентивните активности за ХИВ/СИ-

ДА:  
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- Спроведување на врсничко-едукативни работил-

ници за превенција од ХИВ/СИДА и сексуално пренос-

ливи инфекции помеѓу млади во и вон образовниот си-

стем и млади во социјални институции; 

- Обука на тренери за врсничка едукација за пре-

венција на ХИВ/СИДА и сексуално преносливи инфек-

ции помеѓу младата популација; 

- Мобилизирање и градење на капацитети на лицата 

кои живеат со ХИВ/СИДА и нивните семејства; 

- Советување за превенција од ХИВ/СИДА на ин-

травенски корисници на дроги; 

 

Имплементатори на задачите во оваа стратешка об-

ласт се: 

- Институтот за јавно здравје –Скопје;  

- Центри за јавно здравје (Скопје, Тетово, Кумано-

во, Охрид, Велес, Битола, Кочани, Струмица, Штип и 

Прилеп); 

- Универзитетска Клиника за инфективни болести и 

фебрилни болести,  

- Универзитетска Клиника за гинекологија и аку-

шерство. 

- Институт за клиничка биохемија 

- Избрани здруженија и фондации.  

 

4) Обезбедување на третман, грижа и психосоци-

јална подршка на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА 

Обезбедување на третман, грижа и психосоцијална 

подршка на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА ги опфа-

ќа следните задачи:  

 

Задачи на Универзитетска Клиника за инфективни 

болести и фебрилни состојби: 

- Набавка на антиретровирусна терапија за лицата 

кои живеат со ХИВ/СИДА и тестови за следење на 

ХИВ инфекцијата според доставените побарувања за 

терапија од Универзитетската клиника за инфективни 

болести и фебрилни состојби; 

- Администрирање на антиретровирусна терапија за 

лицата кои живеат со ХИВ/СИДА  

- Психосоцијална грижа и поддршка на лицата кои 

живеат со ХИВ/СИДА и нивните семејства од страна 

на обучени советувачи. 

 

Имплементатор на задачите во оваа стратешка об-

ласт е:  Клиника за инфективни болести и фебрилни 

состојби. 

 

IV. Мерки кои треба да се превземат  

за подобрување на состојбите 

 

Со цел да се задржи состојбата на ниска превален-

ција на ХИВ во земјата, потребна е континуирана имп-

лементација на Националната Стратегија за ХИВ/СИ-

ДА во однос на предвидените работни планови. Актив-

ностите од овие планови треба да се финансиски подр-

жани од тековната апликација добиена од Глобалниот 

фонд за ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија 2012-2016 

како и од оваа програма. Програмата ќе продолжи да  

финансира имплементација на компоненти од Страте-

гијата кои досега не беа финансирани со програмата на 

ХИВ/СИДА на Министерството на здравство на Репуб-

лика Македонија подржана со Глобален Фонд за борба 

против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија. Во исто 

време, програмата ќе започне со финансирање на ком-

поненти од Стратегијата за кои Република Македонија 

се обврзува да превземе дел од финансирањето на про-

грамата за ХИВ/СИДА финансирана од Глобалниот 

Фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и ма-

ларија, пред се во делот на интервенциите насочени 

кон групите под најголем ризик. 
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V. Потребни финансиски средства (обем, цена и вкупни средства) 
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VI. Финансирање (извори на обезбедување на  
средствата – Буџет на Република  Македонија  

донации и други извори) 
 

Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-
дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2012 година, во износ од 8.500.000,00 денари. (Табе-
ла 2) 

Вкупните средства за реализација на програмата из-
несуваат 8.500.000,00 денари. 

За потребите на финансирањето на имплементаци-
јата на Националната стратегија за ХИВ/СИДА на РМ 
2012-2016 година, за фискалната година во 2012 се 
обезбедени средства од грантот подржан од Глобални-
от фонд за ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија (Табе-
ла 3), според следната динамика на употреба на средс-
твата: 

 
Средства - донација за ХИВ/СИДА кои се обезбеде-

ни од страна на  Глобален  Фонд за борба против 
ХИВ/СИДА, Туберкулоза и маларија - Табела 3 

 
Човечки ресурси 42,545,208 
Техничка помош 1,006,386 
Обуки 6,711,249 
Здравствени продукти и опрема 7,601,769 
Лекови и фармацевтски продукти 34,101,443 
Трошоци за набавки 241,265 
Инфраструктура и опрема 10,794,296 
Печатени и комуникациски материјали 5,881,553 
Следење и проценка 5,467,658 
Поддршка на клиентите 7,521,283 
Планирање и администрација 6,091,145 
Трошоци за канцеларија/Режиски  
трошоци 9,332,748 
Останато  0 
ВКУПНО за 2012 година денари: 137,296,000 

 
VII. Извршители на Програмата 

 
Министерство за здравство на Република Македо-

нија, Институтот за јавно здравје-Скопје, Центрите за 
јавно здравје, Институтот за епидемиологија и биоста-
тистика со медицинска информатика при Медицински-
от факултет, Универзитетската клиника за инфективни 
болести и фебрилни состојби, Институт за клиничка 
биохемија,Универзитетска клиника за гинекологија и 
акушерство. 

 
VIII. Доставување на Годишни извештаи и рокови 

 
Распределбата на средствата по Програмата ќе ја 

врши Министерството за здравство на република Ма-
кедонија, квартално на јавните здравствените установи 
извршители на активностите, врз основа на доставени 
фактури изготвени според приложените формати за из-
готвување на фактури со уредно пополнети извештаи 
за имплементација на активностите, поддржани со 
останати материјали (фотографии, аудио и видео сним-
ки, написи, списоци на учесници и друго). 

 
IX. Следење на реализација на Програмата 

(мониторинг и евулација) 
 
 
Надзор над спроведувањето на Програмата врши 

Министерството за здравство  на Република Македони-
ја и по потреба поднесува извештај до Владата на Ре-
публика Македонија. 

Следењето на имплементацијата на Програмата за 
заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република 
македонија за 2012 година може да го врши и Нацио-

налната комисија за ХИВ/СИДА, Националната група 
за следење и проценка и Националниот координативен 
механизам и неговите работни групи. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен Весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
    Бр. 51-8380/1-11                 Заменик на претседателот 
9 јануари 2012 година            на Владата на Република 

    Скопје                                Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
286. 

Врз основа на член 32 став 4 точка 6 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.38/91; 46/93; 55/95; 10/04; 84/05; 
111/05; 65/06, 5/07, 77/08, 67/09, 88/10, 44/11 и 53/11), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на  9.01.2012 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  НА МАЈ-
КИТЕ И ДЕЦАТА ВО  РЕПУБЛИКА   МАКЕДОНИЈА  

ВО 2012 ГОДИНА 
  

I. Вовед 
 

Здравјето и социјалната добросостојба на мајките, 
доенчињата и малите деца е од особена важност не са-
мо како сегмент на здравјето на поединецот, туку се 
одразува и на севкупната здравстена состојба во заед-
ницата и го детерминира здравјето на следните генера-
ции. Голем број на истражувања укажуваат дека лошо-
то здравје на мајките и децата претставува големо еко-
номско оптеретување, и може значително да се заште-
ди доколку се инвестира во сеопфатни програми за 
унапредување на здравјето на оваа вулнерабилна група 
како од социјален така и од здравствен аспект.  

Здравјето на мајките и децата е содржано и во Ми-
лениумските развојни цели кои треба да се достигнат 
до 2015 година, преку намалување на смртноста кај де-
цата  за 2/3 како и намалување на смртноста на мајките 
за ¾.   

Овие развојни цели го  атрикулираат интересот на 
меѓународната заедница за подобрувањето на здравјето 
на мајките и децата како интегрален дел на севкупните 
напори за редукција на сиромаштијата. Модерните др-
жави гарантираат право на здравје и здравствена  за-
штита на мајките, новородените и децата, што е основа 
на Конвенцијата за човекови права вклучувајќи ја Кон-
венцијата за правата на децата и Конвенцијата за ели-
минација на сите форми на дискриминација против же-
ната.  

Водена од овие меѓународни принципи, здравстве-
ната дејност во Република Македонија и во 2012 годи-
на ќе го продолжи континуитетот во спроведување на 
превентивни мерки и промотивни активности за уна-
предување на здравствената состојба како и на квали-
тетот на здравствената заштита на децата и жените во 
репродуктивен период.  

II. Моментална состојба 
 

Во насока на подобрување на здравствената зашти-
та на мајките и децата во Република Македонија, по-
стигнат е значаен прогрес во однос на најголемиот дел 
на здравствените индикатори поврзани со здравјето на 
доенчињата и малите деца во Република Македонија во 
изминатата декада. Во 2010 година е забележан драсти-
чен пад на бројот на умрените доенчиња што резулти-
раше со преполовување на стапката на доенечката 
смртност од 11.7 во 2009 на 7.6 умрени на 1.000 живо-
родени. Стапката на смртност кај децата под 5 години 
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исто така е намалена во однос  на изминатите неколку 
години, и во 2010 година изнесуваше 8.3 на 1.000 жи-
вородени. 

 
Табела 1. ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Подобрувањето на индикаторите е резултат на кон-

тинуираното обезбедување на висококвалитетна здрав-
ствена заштита и на јавно-здравствените активности за 
превенција и за промоција на здравјето на бремените 
жени, новороденчињата, децата и мајките. Потребно е 
понатамошно унапредување на здравствениот статус 
на мајките и децата со цел приближување кон вредно-
ста на индикаторите во Европскиот регион. 

Активностите предвидени со оваа програма се во 
согласност со активностите предвидени со Акционите 
планови на Националната Стратегија за Безбедно мај-
чинство и со Акционите планови на Националната 
Стратегија за сексуално и репродуктивно здравје на Ре-
публика Македонија, како и со активностите предвиде-
ни со грантот на холандската влада ОРИО. 

  
Мерки кои треба да се преземат за подобрување на 

состојбите 
 
1.Активности за унапредување на здравјето на де-

цата и адолесцентите и жените во репродуктивен пери-
од: 

- Превентивни систематски прегледи на доенчиња 
од страна на превентивните тимови и тоа  3  прегледи 
по доенче во 3, 6 и 9 месец. 

- Превентивни систематски  прегледи кај деца во 2 
и 4 година.  

- Патронажни посети кај доенчиња - во просек по 5 
посети на доенче, од кои 2 во новороденечкиот период, 
а по една посета на возраст од 4, 7 и во 12 месец.  

- Дополнителни 2 патронажни посети на семејства 
со висок социјален и здравствен ризик и на семејства 
во ромски заедници.  

-Едукација на семејства во рурални средини и ром-
ски заедници за унапредување на здравјето и развојот 
кај децата, вакцинации, безбедно мајчинство и адолес-
центно здравје.  

- Работилници за родители во центри за ран детски 
развој со посебен  акцент на  ромските средини. 

- Изготвување на промотивни материјали за родите-
ли (брошура за доење 

 и комплементарна исхрана). 
 
2.Активности за подобрување на пристапот и ква-

литетот на антенаталната заштита и заштитата на мај-
ките непосредно после породување (постпартална за-
штита) 

- Во просек по 2 патронажни посети по бремена, а 
кај ризични бремени и повеќе, (бремени помлади од 18 
години и постари од 35, бремени кои потекнуваат од 
социјално ранливи групи вклучувајќи ги и Ромките, 
бремени кои живеат во оддалечени рурални подрачја).  
       - Посети на леунки и новородени (по 2 патронажни 
посети), а кај породени во домашни услови и леунки од 
социјално ранливи групи на семејства и ромски семејс-
тва и повеќе посети.  

- Изготвување на материјали за промоција за без-
бедно мајчинство. 

- Изготвување и дистрибуција на Мајчина книшка  
- Брошура за родители за правилно родителство и 

стимулирање на раниот детски развој.  
 
3.Јакнење на капацитетите на здравствени работни-

ци кои обезбедуваат здравствена заштита на деца и же-
ни во репродуктивен период: 

- Регионални работилници за здравствени работни-
ци - превентивните тимови за унапредувањето на 
здравјето на децата и мајките како и за рано препозна-
вање на деца родени со ризик  

-Регионални работилници за патронажната служба 
за доење и комплементарна исхрана и за нега на ново-
роденчето во неонаталниот период. 

- Изготвување на упатство за работа на патронажна 
посета кај доенчиња и мали деца. 

 
4.Активности за рана детекција на заболувања кај 

новороденчињата, доенчињата и малите деца.  
- Спроведување на тиреоиден скрининг кај сите но-

вородени деца во Република Македонија. 
- Детектирање на метаболни болести  како селекти-

вен скрининг по индикација кај 2000 деца кои амбу-
лантски и хоспитално се третираат на Клиника за дет-
ски болести. 

- Изработка на протокол и едукација за имплемен-
тација на скрининг за рано откривање на оштетување 
на видот кај новороденчињата кои се под здравствен 
ризик (обука на офталмолози од Клиника за офталмо-
логија и офталмолози од регионални породилишта) 

- скрининг за рано откривање на оштетување на ви-
дот кај новороденчињата кои се под здравствен ризик . 

- Изработка на протокол и едукација за воведување 
на неонатален скрининг за слух кај новороденчиња 
(потрошен материјал; изработка на алгоритам и прото-
кол; едукација за неонатолози и акушерки од сите по-
родилишта) 

 
5.Активности  за унапредувње  на системот на ра-

ководење со податоци за здравствена  заштита и со-
стојба  на мајките и децата. 

- Стручно-методолошки надзор-теренски посети за 
мониторинг на работата на превентивните тимови и 
поливалентната патронажна служба.  

- Изготвување на Информација за здравствената со-
стојба и заштита на мајките и децата со предлог мерки 
за унапредување на состојбата.  

- Воспоставување на систем за евиденција на деца 
родени со ризик; 

- Државен центар за репродуктивно здравје. 
 

III. Цели  на Програмата 
 

1. Континуирано унапредување на здравјето на де-
цата и адолесцентите и жените во репродуктивен пери-
од. 

2. Зголемување на достапноста и унапредување на 
квалитетот на превентивните здравствени услуги за 
мајките и децата. 

3. Зајканување на капацитети на здравствените ра-
ботници за унапредување на квалитетот на нивната ра-
бота. 

4. Рана детекција на заболувања кај новороденчи-
њата, доенчињата и малите деца. 

5. Унапредување на  системот на раководење со по-
датоци за здравствена  заштита и состојба  на мајките и 
децата. 
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IV. Очекувани резултати ( индикатори на ус-
пешност) 

 
Со целосно реализирање на активностите предвиде-

ни со оваа програма се очекува постигнување на след-
ните резултати:  

1. Намалување на висината на стапките на перина-
талната смртност (под 12/1000), на доенчињата (под 
7/1000) и на малите деца (под 8/1000) и ублажување на 
регионалните разлики како и разликите кај поедини со-
цијално вулнерабилни  групи. 

2. Целосен опфат  на бремените жени  со квалитет-
на антенатална заштита. 

3. Целосен опфат на бремени жени со породувања 
со стручна помош и перинатална заштита на родилки-
те. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Континуиран пристап на здравствените работни-
ци до современи знаења за унапредување на здравстве-
ните услуги во согласност со меѓународни стандарди 
за квалитетна превентивна здравствена заштита.  

5. Зајакната интерсекторска соработка и соработка 
со меѓународни организации чиј мандат е унапредува-
ње  на здравјето и благосостојбата на мајките и децата. 

 
 
V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА  

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
    
 Табела 2. Потребни финансиски средства за реали-

зација на програмата 
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Финансирање  
Активностите предвидени во оваа програма ќе се 

финансираат од Буџетот на Република Македонија 
предвиден за 2012 година.  

Распределбата на средствата по Програмата ја врши 
Министерството за Здравство квартално на извршите-
лите на активностите, врз основа на доставени фактури 
и извештаи за реализација на активностите содржани 
во Програмата.  

 
Извршители на Програмата 
Министерство за здравство на Република Македо-

нија, Завод за здравствена заштита на мајки и деца, 
Здравствен Дом на Скопје, Здравствени Домови во Ре-
публика Македонија превентивни тимови, поливалент-
на патронажна служба, Институт за јавно здравје на Ре-
публика Македонија, Универзитетска Клиника за гине-
кологија и акушерство-Скопје, Универзитетска клини-
ка за детски болести -Скопје, Универзитетска клиника 
за уво, нос и грло-Скопје, Универзитетска клиника за 
офталмологија Скопје. 

VI. Следење на реализација на Програмата  (мони-
торинг и евалуација) 

Надзор над спроведувњето на Програмата врши 
Министерството за здравство и по потреба поднесува 
Извештај до Владата на Република Македонија. 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на  објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.51-8343/1 - 11               Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
287. 

Врз основа на член 32 став 4 точка 2 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на РМ”,бр. 
38/91,46/93, 55/95, 10/04 и 84/05, 111/05, 65/06, 05/07  
77/08, 67/09 и 88/10, 44/11 и 53/11),  Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 9.1.2012 го-
дина донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕ-
ЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2012 ГОДИНА 
 
I. Вовед 
 
Со воведувањето на вакцинацијата како мерка за за-

штита на населението од заразни болести постигнати 
се најдобрите резултати во историјата на медицината. 
Бројни заразни болести се искоренети во светски рам-
ки, голем број од нив се елиминирани, а голем број на 
заразни болести се ставени под контрола, при што само 
во одредени реони во светот се регистрираат поединеч-
ни случаи. 

Во Република Македонија, со активна имунизација 
се започнува кон средината на минатиот век и со текот 
на времето бројот на болестите кои се превенираат со 
вакцинација се повеќе се зголемува. Опфатот со вакци-
нација перманентно се подобрува, со што нашата др-
жава се вбројува меѓу државите кои имаат висок опфат 
со имунизација. 

Резултатите добиени после спроведената имуниза-
ција (ерадикација на детска парализа и големи сипани-
ци, елиминација на дифтерија, неонатален тетанус 
итн.), даваат поттик за понатамошно подобрување и 
поефикасно спроведување на оваа мерка во здравстве-
ниот систем на Република Македонија. 

Задолжителната имунопрофилакса и хемиопрофи-
лакса во републиката се спроведува согласно законска-
та и подзаконската регулатива од оваа област, односно 
согласно Законот за заштита на населението од заразни 
болести (Сл. Весник на РМ 66/2004) и Законот за изме-
нување и дополнување на законот за заштита на насе-
ление од заразни болести (Сл. Весник на РМ 99/2009 и 
Сл. Весник на РМ 139/2008) и Правилникот за имуно-
профилакса, хемиопрофилакса, лицата кои подлежат 
на овие мерки, начинот на изведување и водење на еви-
денција и документација (Сл. Весник на РМ 65/2010), 
врз база на кои се изработува и оваа Програма, која се-
која година се донесува од страна на Владата на Репуб-
лика Македонија, на предлог на Министерството за 
здравство.  

 
II. Моментална состојба 
 
Спроведувањето на задолжителната имунизација во 

Република Македонија со години и децении бележи ви-
сок опфат ≥95% за повеќето вакцини, согласно препо-
раките на Светската здравствена организација (СЗО) и 
други референтни меѓународни институции за оствару-
вање на опфат, со ретки - одвреме навреме и само за 
одредени вакцини – падови на опфатот кај примарната 
вакцинација или ревакцинација под 95%, а уште поре-
тко, инцидентно под 90%.   

Во текот на 2010 година, примарната вакцинација 
само со ДиТеПер вакцина и МРП вакцина бележат оп-
фат од над 95%, и тоа: 

- за дифтерија, тетанус и голема кашлица, опфатот 
со три дози ДиТеПер вакцина изнесува 95,4%, само за 
0,5% е понизок од опфатот со оваа вакцина во 2009 
(95,9%), додека во однос на просечно остварениот оп-
фат во петгодишниот период 2005-2009 има незначи-
телно отстапување. Понизок опфат од 95% за примо-
вакцинација со ДиТеПер вакцина во петте последни го-
дини е забележан само во 2006 година и изнесува 
92,8%. 

- за мали сипаници, рубеола и заразни заушки, оп-
фатот со една доза МРП вакцината (98,1%) е над пре-
порачаниот минимум, и е повисок во однос на просе-
кот 2005-2009 (95,9%), како и во однос на 2009 година 
кога изнесуваше 95,8%. Во петгодишниот период, 
единствено во 2006 година опфатот со МРП примовак-
цинација е под препорачаниот минимум и изнесува 
93,9%. 

Oпфат под 95% за примарна вакцинација во 2010 
година е остварен при вакцинација против: 

- за детска парализа, опфатот со три дози ОПВ вак-
цина е 94,8% и е понизок од опфатот со оваа вакцина 
во 2009 година, кој беше над препорачаниот (96,4%), 
како и од просечниот опфат со истата вакцина за петго-
дишниот период 2005-2009 година (95,4). Најнизок оп-
фат за примовакцинација со ОПВ во овој период е за-
бележан во 2006 година и изнесува 92%. 

- хепатитис Б, со вакцина против хепатитис Б, при 
што опфатот изнесува 90,4%. Во текот на 2010 година 
се бележи опфат кој е понизок од просекот за периодот 
(2005-2009) кој изнесува 94,3% и од опфатот со оваа 
вакцина за 2009 година кој изнесува 94,2%. Со оглед на 
тоа што имунизацијата против хепатитис Б е воведена 
во 2004 година, оваа година регистриран е најнизок оп-
фат од нејзиното воведување дури понизок и од опфа-
тот во 2005 година (90,8%) – кога за првпат се реги-
стрира опфат за оваа вакцина. 

- заболувања предизвикани од хемофилус инфлуен-
ца тип Б, со три дози на ХиБ вакцина, со опфат кој из-
несува 88,8%. Треба да се има во предвид дека оваа 
вакцина како задолжителна е воведена во земјата во 
септември 2008 година, а опфатот за 2009 година е ни-
зок и изнесува 81,5%.  
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- инфекции предизвикани од хуман папилома ви-
рус, со ХПВ вакцина со значително низок опфат од 
36,5%, кој за првпат се регистрира, бидејќи со задол-
жителна вакцинација со 3 дози на ХПВ вакцина се от-
почна во ноември месец, 2009 година. 

Опфатот на извршената ревакцинација, со Ди-Те 
ревакцина, ОПВ ревакцина и МРП ревакцина, го над-
мина препорачаниот минимум од 95%, со тоа што: 

- за ДиТе III, IV ревакцина, опфатот од 96,8% е по-
висок од просечниот опфат (94,5%) во периодот 2005-
2009 и е највисок во последните 5 години, со исклучок 
на 2005 год. кога бил 98,2%. 

- за ОПВ ревакцина, опфатот од 97,1% е повисок од 
просечниот опфат во периодот 2005-2009 година за 2% 
(95,1%), а во однос на 2009 година е повисок за повеќе 
од 5% (92,8%). 

- за МРП ревакцина, се бележи висок опфат од 
98,9% кој е повиск и од просечниот петгодишен 
(95,4%) и од опфатот во 2009 година кој изнесува 
96,6%. 

Опфатот за ревакцинации со пооделни вакцини во 
2010 е под препорачаните 95%, но над 90% и тоа за Ди-
ТеПер I ревакцина и Рубеола II ревакцина, а опфат под 
90% е за ХиБ ревакцинацијата, ДиТеПер II ревакцина-
ција и Те ревакцинацијата: 

- за ДиТеПер I ревакцина, опфатот од 94,3% е пони-
зок од просечниот опфат (95,6%) во периодот 2005-
2009 и е најнизок во последните 5 години. 

- ДиТеПер II ревакцинација бележи низок опфат 
под 90% што претставува најнизок опфат во последно-
то петтогодишје (91,6% во 2009 година), како и пони-
зок опфат од просечниот петгодишен опфат (93,5%). 

- Те ревакцинацијата истотака бележи опфат под 
90% односно 85,5%, кој е понизок и од претходната 
2009 година (93,8%) и од просечниот опфат за 2005-
2009 година (95,5%). 

- ХиБ ревакцинацијата, во 2010 година бележи оп-
фат од 88,8% кој иако понизок опфат од 90%, во  однос 
на 2009 година  е повисок за повеќе од 7% (81,5%).  

- за Рубеола II ревакцинација, опфатот од 90,6% во 
2010 е повисок од опфатот во 2009 година (88,6%), но е 
значително понизок од просекот на остварениот опфат 
во петгодишниот период 2005-2009 (94,2%).  

 
III. Мерки кои треба да се превземат за подобру-

вање на состојбите 
 
Во Република Македонија, опфатот на национално 

ниво, со повеќето вакцини против одредени заразни за-
болувања за кои вакцинацијата е задолжителна соглас-
но законската регулатива со години се движел околу 
95% и повеќе, но во 2010 година се забележува тенден-
ција на опаѓање на опфатот како кај примарната вакци-
нација, така и кај ревакцинацијата со одредени вакци-

ни. Во однос на просечниот опфат во последните пет 
години, во 2010 се намалува опфатот кај вакцинацијата  
против Хепатит Б, ОПВ вакцинацијата, кај сите ревак-
цинации со ДиТеПер и Те вакцина како и кај ревакци-
нацијата против рубеола.  

Исто така, во последно време загрижува зачестена 
појава на значително понизок опфат со одредени вак-
цини на одредени територии, на субнационално ниво. 

Од тие причини се наметнува потреба за превзема-
ње на мерки и активности насочени кон подобрување 
на состојбата со задолжителната вакцинација во Р. Ма-
кедонија: 

- Континуирано одржување на опфат над 95% со 
вакцинација и ревакцинација, на ниво на микро и ма-
кро реони во целата држава 

- Континуиран надзор и контрола над спроведува-
њето на имунизацијата од страна на надлежните инсти-
туции ( ЦЈЗ/ОЕ, ИЈЗ, ДСЗИ) 

- Континуирано и навремено снабдување со соодветни, 
квалитетни вакцини, согласно препораките на СЗО 

- Строго придржување кон принципите на одржува-
ње и контрола на студениот синџир на сите нивоа – 
при набавката, транспортот, ракување и чување на вак-
цините 

- Потребно е да се направат напори за воведување 
на поливалентни вакцини, со што ќе се намали бројот 
на посетите кај доктор, ќе се поедностави давањето на 
вакцините и ќе се зголеми опфатот 

- Обединување на системот за планирање и изведу-
вање, евидентирање и надзор над имунизацијата 

- Кадровска консолидација (екипирање) на осипа-
ните превентивните тимови кои спроведуваат вакцина-
ција, со итно вработување на доктори и медицински се-
стри, како и подобрување на инфраструктурата и логи-
стичката поддршка. 

- Воведување на новите обрасци за евиденција и из-
вестување согласно новиот Правилник за имунопрофи-
лакса, хемиопрофилакса, лицата кои подлежат на овие 
мерки, начинот на изведување и водење на евиденција 
и документација (Сл. Весник бр. 65/2010). 

- Отпочнување со реализација на Програмата за 
елиминација на мали сипаници, рубеола и превенција 
на конгенитална рубеола инфекција во   Р. Македонија 
2010-2015 година.  

 IV. Цели на програмата 
 
Основна цел на Програмата е постигнување на оп-

фат над 95% на национално, регионално и локално ни-
во, со сите вакцини согласно Календарот за имуниза-
ција во 2012.  

Оваа цел ќе се постигне преку ажурно спроведува-
ње на задолжителната континуирана вакцинација, како 
и дополнителни активности за зголемување на опфатот 
(национални, субнационални денови на имунизација, 
Европска недела на имунизација и др.). 
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Дополнително, како важна цел на Програмата е и 
постигнување на што поголем опфат на тешко достап-
ните популации во руралните средини, ромската попу-
лација и лицата кои често го менуваат своето место на 
живеење и престојување (мобилни групи), преку актив-
ности за изнаоѓање на неевидентирани, невакцинирани 
и некомплетно вакцинирани лица и нивна вакцинација 
(теренски активности за прочешлување на теренот, по-
викување, вакцинација од врата на врата и др.). 

 
V. Мерки и активности, очекувани резултати 

(индикатори на успешност) 
 
Активностите за спроведување на имунопрофила-

кса и хемиопрофилакса предвидени во Програмата за 
имунопрофилакса и хемиопрофилакса против одреде-
ни заразни болести на населението во Република Маке-
донија во 2012 година (во понатамошниот текст: Про-
грама), ќе се спроведуваат во согласност со промените 
содржани во новиот Правилник за имунопрофилакса, 
хемиопрофилакса, лицата кои подлежат на овие мерки, 
начинот на изведување и водење на евиденција и доку-
ментација, кој излезе во Службен Весник на РМ бр. 65, 
во мај 2010 година (во понатамошниот текст: Правил-
ник).  

 
АКТИВНОСТИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ СО  

ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЗАРАЗНИ 
БОЛЕСТИ 

 
Имунизацијата против одредени заразни болести се 

спроведува како:  
 
V-1Задолжителна активна имунизација на лица 

на одредена возраст, која се  спроведува континуира-
но, во текот на целата година против: акутен вирусен 
хепатит Б (Hepatitis B), туберкулоза (Tuberculosis), за-
болувања предизвикани од хемофилус инфлуенца тип 
Б (Hib), дифтерија (Diphtheria), тетанус (Tetanus), голе-
ма кашлица (Pertussis), детска парализа (Poliomyelitis 
acuta), мали сипаници (Morbilli), заразни заушки 
(Parotitis epidemica), црвенка (Rubeоla) и инфекции 
предизвикани од хуман папилома вируси (HPV) за сите 
лица на одредена возраст. 

 
V-1-1 Имунизација против акутен вирусен хепа-

титис Б 
 
Задолжителна активна имунизација против хепатит 

Б се врши со давање на три дози вакцина против хепа-
тит Б (HB вакцина). 

 
А) Вакцинација се врши: 
- На сите новородени деца во 2012 година, на во-

зраст определена со Календарот за имунизација за 
2012. 

- На сите деца до 6-годишна возраст, односно до от-
почнување на основното образование (I одделение), 
кои до таа возраст не биле вакцинирани, а не ја преле-
жале болеста. 

Имунизацијата се врши со давање на вакцина про-
тив хепатитис Б произведена по пат на генетски инже-
неринг, која се аплицира длабоко интрамускулно во 
делтоидниот мускул. 

 
V-1-2 Имунизација против туберкулоза 
 
Задолжителна активна имунизација против тубер-

кулоза се врши со давање на една доза вакцина против 
туберкулоза (BCG вакцина) како примовакцинација и 
една доза BCG вакцина со цел ревакцинација. 

 
А) Вакцинација се врши: 
- На сите новородени деца, без туберкулинско те-

стирање до крајот на првата година од животот, однос-
но до навршување на 12 месеци. 

- На сите деца со навршена една година од животот 
до навршена седумгодишна возраст (II одделение од 
основното училиште) кои претходно не биле вакцини-
рани, со претходно туберкулинско тестирање, ако ту-
беркулинскиот тест им е негативен. 

 
Б) Ревакцинација се врши: 
- На сите деца на седумгодишна возраст, односно 

во II одделение на основното училиште, со претходно 
туберкулинско тестирање. 

Имунизацијата против туберкулоза се спроведува 
со давање на жива вакцина добиена од Bacillius 
Calmette – Guerin, која се аплицира интрадермално, во 
пределот на делтоидниот мускул на левото рамо. 

 
V-1-3 Имунизација против заболувања причине-

ти од хемофилус инфлуенца тип Б 
 
Задолжителна активна имунизација против заболу-

вања предизвикани од хемофилус инфлуенца тип Б се 
врши со давање на три дози на вакцина против заболу-
вања предизвикани од хемофилус инфлуенца тип Б 
(Hib вакцина) како примовакцинација и една доза Hib 
вакцина со цел ревакцинација. 

 
А) Вакцинација се врши: 
- На сите деца родени од 01.11.2011 до 31.10.2012, 

на возраст определена со Календарот за имунизација 
во 2012. 

- На сите деца до навршени 24 месеци од животот 
(навршени 2 години) кои претходно не биле вакцини-
рани, со давање на две, односно една доза Hib вакцина, 
согласно возраста определена со Правилникот. 
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Б) Ревакцинација се врши: 
- На сите деца на возраст од 18 месеци, а најдоцна 

до навршени 24 месеци од животот со давање на една 
доза вакцина.  

Ревакцинација не се врши кај децата кои биле вак-
цинирани по навршување на 12 месеци од животот. 

Имунизацијата против заболувања предизвикани од 
хемофилус инфлуенца тип Б се спроведува со давање 
на коњугирана, мртва (инактивирана) вакцина, која се 
аплицира интрамускулно во предно-надворешниот дел 
на натколеницата, а кај поголеми дечиња може и во 
делтоидниот мускул. 

 
V-1-4 Имунизација против дифтерија, тетанус и 

голема кашлица 
 
Задолжителна активна имунизација против дифте-

рија, тетанус и голема кашлица се врши со давање на: 
- три дози комбинирана вакцина против дифтерија, 

тетанус и голема кашлица (DTP вакцина) како примо-
вакцинација и две дози DTP вакцина, како I и II ревак-
цинација 

- две дози комбинирана вакцина против дифтерија 
и тетанус (DT или dT вакцина – за возрасни (про адул-
тис), како III и IV ревакцинација 

- една доза вакцина против тетанус (ТT) или вакци-
на против дифтерија и тетанус – про адултис (dT вак-
цина), како V ревакцинација. 

 
А) Вакцинација против дифтерија, тетанус и го-

лема кашлица се врши: 
- На сите деца родени од 01.11.2011 до 31.10.2012, 

на возраст определена со Календарот за имунизација 
во 2012. 

- На сите деца најдоцна до навршени 5 години од 
животот, кои до таа возраст не биле уредно вакцинира-
ни, а не прележале голема кашлица. 

Децата со навршени 2 месеци од животот до навр-
шување на 5 години, кај кои ќе се утврди постоење на 
контраиндикација за примена на целуларна вакцина 
против дифтерија, тетанус и голема кашица (DTwP 
вакцина) заради тешка поствакцинална компликација 
на претходната доза DTwP вакцина, ќе се вакцинираат 
понатаму со вакцина која не содржи пертусис компо-
нента, односно вакцина против дифтерија и тетанус 
(DT вакцина) или пак со комбинирана вакцина против 
дифтерија, тетанус со ацелуларна пертусис компонента 
(DTaP вакцина), согласно заклучокот и издадената до-
кументација од страна на Стручниот тим за утврдува-
ње на трајни контраиндикации и поствакцинални 
компликации при ЈЗУ Универзитетска Клиника за дет-
ски болести – Скопје (во понатамошниот текст: Стру-
чен тим). 

- Вакцинација против дифтерија, тетанус и голема 
кашлица се спроведува и кај деца од навршени 5 до на-
вршени 14 години од животот, ако дотогаш не биле 
вакцинирани или ако нема докази дека се вакцинирани 
против овие болести, со давање на три дози комбини-
рана вакцина (DT, DTaP или dT вакцина), на растоја-
ние утврдено согласно Правилникот. 

 
Б) Ревакцинација против дифтерија, тетанус и 

голема кашлица се врши: 
- На сите деца комплетно вакцинирани против ди-

фтерија, тетанус и голема кашлица во 2011 година, на 
возраст определена со Календарот за имунизација во 
2012.  

- На сите деца до навршување на 5 години од живо-
тот, ако од комплетирањето на вакцинацијата помина-
ла најмалку една година. 

- На сите деца на 4-годишна возраст, најдоцна до 
навршување на 5 години, кои претходно биле вакцини-
рани и ревакцинирани според Календарот за имуниза-
ција. 

 
А) Вакцинација против дифтерија и тетанус се 

врши: 
- На сите деца до навршени 5 години од животот 

кои не се вакцинирани, а ја прележале големата кашли-
ца.  

- На сите деца од навршени 2 месеци до навршени 5 
години од животот, кај кои Стручниот тим ќе утврди 
постоење на трајна контраиндикација за примена на 
DTP вакцина (целуларна или ацелуларна) поради по-
себна контраиндикација за вакцинација против голема 
кашлица.  

Вакцинацијата во овој случај се спроведува со дава-
ње на комбинирана вакцина против дифтерија и тета-
нус (DT вакцина), на начин како со DTP вакцина. 

- На сите деца родени од 1998 година наваму, ако 
не биле уредно вакцинирани против дифтерија и тета-
нус. 

 
Б) Ревакцинација против дифтерија и тетанус: 
- На сите деца на 7-годишна возраст, односно во II 

одделение на основното училиште, кои претходно се 
уредно вакцинирани и ревакцинирани против дифтери-
ја и тетанус, според Календарот за имунизација.   

- на сите деца на 14-годишна возраст, односно во 
завршното одделение на основното училиште кои прет-
ходно се уредно вакцинирани и ревакцинирани против 
дифтерија и тетанус, според Календарот за имунизаци-
ја.  

- На сите деца до 14-годишна возраст, вакцинирани 
против дифтерија и тетанус прв пат во 2011 година, ако 
од вакцинацијата поминала една година. 

Имунизацијата на деца постари од 7-годишна во-
зраст се врши со посебна вакцина против дифтерија и 
тетанус за возрасни (dT вакцина – pro adultus). 

 
А) Вакцинација против тетанус се врши: 
 
- На сите лица од навршена 14-годишна возраст до 

навршена 18-годишна возраст, ако дотогаш не биле 
вакцинирани против тетанус. 
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Б) Ревакцинација против тетанус се врши: 
 
- На сите лица на 18-годишна возраст, односно во 

завршната година на средното образование, ако дото-
гаш биле уредно вакцинирани и ревакцинирани против 
тетанус, согласно Календарот за имунизација. 

- На сите лица од 14-годишна возраст до 18-годиш-
на возраст, кои во 2011 година прв пат биле вакцинира-
ни против тетанус, ако од вакцинирањето поминала ед-
на година. 

Имунизацијата против дифтерија, тетанус и голема 
кашлица се спроведува со давање на DTP, DT, dT и TT 
– вакцини, кои се аплицираат интрамускулно, во делто-
идниот мускул.  

 
V-1-5 Имунизација против детска парализа 
 
Задолжителна активна имунизација против детска 

парализа се врши со давање три дози на вакцина про-
тив детска парализа како примовакцинација и три дози 
вакцина со цел ревакцинација. Вакцинацијата против 
детска парализа се спроведува со жива, тритипна орал-
на полио вакцина (OPV вакцина) и/или мртва, тритип-
на инактивирана полио вакцина (IPV вакцина). 

 
А) Вакцинација се врши: 
- На сите деца родени од 01.11.2011 до 31.10.2012, 

на возраст определена со Календарот за имунизација 
во 2012. 

- На сите сите деца родени 1998 година наваму до 
31.10.2011 година, кои порано не биле вакцинирани 
против детска парализа. 

 
Б) Ревакцинација се врши: 
- На сите деца комплетно вакцинирани против дет-

ска парализа во 2011 година, ако од потполната вакци-
нација поминала една година.  

- На сите деца на 7-годишна возраст, односно во II 
одделение од основното образование, кои претходно 
биле вакцинирани и ревакцинирани според Календарот 
за имунизација. 

- На сите деца на 14-годишна возраст, односно во 
завршното одделение на основното училиште, кои 
претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според 
Календарот за имунизација. 

Имунизацијата против детска парализа со OPV вак-
цина се спроведува со капнување  на две капки вакци-
на во уста, додека апликацијата на IPV е интрамускул-
на, во делтоидниот мускул. 

 
V-1-6  Имунизација против мали сипаници, зау-

шки и црвенка - рубеола 
 
Задолжителна активна имунизација против мали 

сипаници, заушки и црвенка - рубеола се врши со дава-
ње на една доза вакцина против мали сипаници, зау-
шки и црвенка – рубеола (MRP вакцина), како и една 
доза MRP вакцина со цел ревакцинација. Согласно 
Правилникот и Календарот за имунизација, II ревакци-
на против рубеола – црвенка се врши со моновалентна 
вакцина против рубеола (R вакцина), само кај девојчи-
ња. 

 
А) Вакцинација се врши: 

- На сите деца со навршени 12 месеци од животот, 
најдоцна до навршени 15 месеци. Децата, кои по епи-
демиолошки индикации биле вакцинирани против ма-
ли сипаници на возраст од 6 до 12 месеци од животот, 
повторно мора да се вакцинираат од 15 до 24-месечна 
возраст.  

- На сите деца после навршување на 15 месеци до 
14-годишна возраст, кои претходно не биле вакцинира-
ни со MRP вакцина. 

 
Б) Ревакцинација се врши: 
- На сите деца на 6-годишна возраст, односно во I 

одделение од основното образование, на почетокот на 
учебната година, а најдоцна до крајот на месец октом-
ври со MRP вакцина. 

- На сите деца после 6-тата година од животот до 
навршување на 14-годишна возраст, ако дотогаш не би-
ле ревакцинирани со MRP вакцина. 

 
Децата кои од било кои причини не биле вакцини-

рани согласно Календарот, ќе примаат две дози МРП 
вакцина на растојание од најмалку 30 дена, најдоцна до 
14-годишна возраст.  

 
Б) Ревакцинација против рубеола се врши: 
- На сите деца од женски пол, во завршното одделе-

ние на основното училиште, а најдоцна на 14-годишна 
возраст, со една доза моновалентна вакцина против ру-
беола (R вакцина), како II ревакцинација. 

Имунизацијата против против мали сипаници, зау-
шки и црвенка – рубеола се спроведува со давање на 
жива, комбинирана MRP вакцина и R вакцина. И двете 
вакцини се аплицираат длабоко субкутано или интра-
мускулно, во пределот на делтоидниот мускул. 

 
V-1-7 Имунизација против инфекции од хуман 

папилома вируси - ХПВ 
 
Задолжителната активна имунизација против ин-

фекции причинети од хуман папилома вируси (ХПВ) 
се врши со давање на три дози на вакцина против ху-
ман папилома вируси (ХПВ вакцина).  

 
А) Вакцинација се врши: 
- На сите женски деца на 12 годишна возраст, од-

носно на сите девојчиња во VI (шесто) одделение од 
основното образование, на растојанија согласно Кален-
дарот за имунизација во 2012. 

- На сите женски деца најдоцна до 14 годишна во-
зраст, кои претходно не биле вакцинирани со оваа вак-
цина, со давање на три дози вакцина, согласно Правил-
никот. 

Имунизацијата против против инфекции предизви-
кани од хуман папилома вируси се спроведува со дава-
ње на ХПВ вакцина произведена со рекомбинантна 
технологија, која се аплицира интрамускулно, во пре-
делот на надлактицата. 

Задолжителната активна имунизација против опре-
делени заразни болести на лица на одредена возраст, 
согласно оваа Програма се спроведува согласно Кален-
дарот за имунизација во 2012 година, даден во продол-
жение на текстот : 
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V. 2. Задолжителна имунизација на лица експо-
нирани на одредени заразни болести по епидемиоло-
шки индикации, која се спроведува кај сите експони-
рани лица по епидемиолошки индикации, сé додека 
истите траат и тоа како: активна и пасивна имунизаци-
ја против акутен вирусен хепатит Б (Hepatitis B), актив-
на и пасивна имунизација против беснило (Lyssa), 
активна и пасивна имунизација против тетанус 
(Tetanus) кај повредени лица и активна имунизација 
против цревен тифус (Typhus abdominalis). 

 
V.2.1 Активна имунизација против туберкулоза 
 
На задолжителна имунизација против туберкулоза 

подлежат здравствени работници и друг помошен пер-
сонал, при вработување во здравствени установи во 
кои се врши дијагностика и лекување на болни од ту-
беркулоза, ако туберкулинскиот тест им е негативен. 

 
V.2.2  Активна имунизација против мали сипа-

ници 
 
Задолжителна имунизација против мали сипаници 

ако постојат епидемиолошки индикации се врши и кај 
деца на возраст од 6 до 12 месеци од животот, но тие 
повторно мора да се вакцинираат од 15 до 24-месечна 
возраст.  

На задолжителна имунизација против мали сипани-
ци подлежат и деца од навршени 15 месеци до 14 годи-
ни од животот, кои се имунизирани против мали сипа-
ници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации 
(заболување на вакцинирани, епидемија на мали сипа-
ници кај деца од таа возраст), што ги утврдил надлеж-
ниот орган на државата и ако од претходната вакцина-
ција против мали сипаници поминало повеќе од една 
година. 

 
V.2.3  Активна и пасивна имунизација против 

акутен вирусен хепатитис Б 
 
А) Активната имунизација против вирусен хепа-

титис Б се спроведува со давање на HB вакцина, добие-
на по пат генетски инженеринг, кај: 

1. Сите невакцинирани и непотполно вакцинирани 
лица вработени во здравствените установи, вклучувај-
ќи ги и учениците и студентите во здравствено обра-
зовните струки (медицина, стоматологија, фармација) 
кои доаѓаат во непосреден контакт со инфективен ма-
теријал (крв или серум). 

2. Хемофиличари 
3. Болни на хемодијализа 
4. Сексуални партнери на HBsAg позитивни лица 
5. Штитеници на установи за социјална заштита 
6. Лица кои инјектираат  дроги 
7. Инсулин зависни болни од шеќерна болест 
8. Болни од хроничен хепатит Ц 
9. Лица со ХИВ/СИДА 
10. Лица со регистрирани сексуално преносливи 

инфекции (СПИ) и нивни сексуални партнери 
11. Лица кои имале инцидент со инфективен мате-

ријал (крв или серум). 
За вакцинација на деца помлади од 10 години се да-

ва педијатриска доза вакцина (0,5 ml), а за вакцинација 
на лица постари од 10 години се дава доза за возрасни 
(1ml) HB вакцина. 

За вакцинација на пациенти на дијализа се дава 
двојна доза за определена возраст. 

Бројот на потребните дози вакцина против акутен 
вирусен хепатитис Б кај експонирани лица и растојани-
ето меѓу нив, како и времето на давање се пропишани 
со Правилникот.  

Ревакцинација се спроведува кај случаи на имуно-
дефициенција и кај болните на дијализа, со една доза 
на HB вакцина, 5 години после потполната вакцинаци-
ја. 

Б) Пасивна имунизација против вирусен хепатитис 
Б се спроведува со давање на хепатитис Б имуноглобу-
лин (HBIG) на: 

- невакцинираните и непотполно вакцинираните ли-
ца кои имале инцидент со инфективен материјал (крв 
или серум), и  

- новородени деца на HBsАg позитивни мајки. 
HBIG се аплицира интрамускулно, во количина ко-

ја ја препорачува производителот, веднаш по инциден-
тот, односно по раѓањето, а најдоцна 12 часа од момен-
тот на инцидентот, односно на раѓањето. 

По исклучок, ако хепатитис Б имуноглобулинот 
(HBIG) кај новородени деца од HBsАg позитивни мај-
ки не е даден во првите 12 часа, може да се даде нај-
доцна до 7 дена од раѓањето. 

HBIG се дава истовремено со првата доза вакцина, 
на спротивниот екстремитет. 

 
V.2.4  Активна и пасивна имунизација против 

беснило 
 
А) Активната имунизација против беснило се 

спроведува со давање на современи инактивирани вак-
цини против беснило за хумана употреба, произведени 
на култура на клетки и препорачани од СЗО, со потен-
цијал од најмалку 2,5 I.E. по поединечна доза. 

 
1. Предекспозициона вакцинација против бесни-

ло се спроведува кај лица кои непосредно професио-
нално се изложени на инфекција со вирусот на бесни-
ло, согласно одредбите на Правилникот. 

Предекспозициона вакцинација се спроведува со 
давање на три поединечни дози на вакцина против бес-
нило интрамускулно, во пределот на делтоидниот му-
скул, наизменично на спротивната рака, по шема: 0, 7 и 
21 ден. 

2. Постекспозициона задолжителна имунизација 
против беснило се спроведува кај: 

1. Лице кое го каснало или на друг начин повреди-
ло бесно или на беснило сомнително диво или домаш-
но животно 

2. Лице кое го каснало куче или мачка на непознат 
сопственик, што не можат да се подложат на десетод-
невен ветеринарен надзор 

3. Лице кое го каснало куче или мачка, што во рок  
десет дена од денот на повредата на лицето ќе покажат 
знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе бидат убиени или ќе 
заскитаат, а беснилото на животното не може да се 
исклучи со лабораториски преглед 

4. Лице кое можело да се зарази со вирусот на бес-
нило преку слузница или оштетување на кожата. 

Постекспозициона имунизација против беснило се 
спроведува веднаш после утврдувањето на индикации-
те, со давање на 5 поединечни дози на вакцина против 
беснило интрамускулно, во делтоидниот мускул (кај 
малите деца во предно-надворешниот дел на натколе-
ницата), наизменично на спротивниот екстремитет, по 
шема: 0, 3, 7, 14 и 28 дена. 

 
Б) Пасивната имунизација против беснило се 

спроведува истовремено со давањето на вакцината, во 
сите случаи, со примена на хуман антирабичен имуног-
лобулин (HRIG). 

HRIG се дава еднократно, во дози од 20 I.E. на ки-
лограм телесна тежина. Се инфилтрира во самата рана 
и околу раната, а остатокот од потребната количина се 
дава интрамускулно, во глутеалната регија. 
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HRIG се аплицира во сите случаи, без разлика на 
времето поминато од експозицијата на вирусот на бес-
нило. 

Потребната количина на HRIG не смее да се надмине. 
Во колку постекспозиционата имунизација е започ-

ната со давање само на вакцина, додатното давање на 
HRIG може да се примени најдоцна до осмиот ден од 
започнатата вакцинација. 

Комплетно вакцинираните лица против беснило, 
после повторно утврдена индикација согласно Правил-
никот, се вакцинираат со давање на две поединечни до-
зи на вакцина против беснило во делтоидниот мускул, 
по шема: 0 и 3 дена, без давање на HRIG. 

Кај некомплетно вакцинираните лица, како и лица-
та кај кои не постои документација за вакцинација или 
кај кои постои докажана имуносупресија, после по-
вторно утврдената индикација, се спроведува комплет-
на активна и пасивна имунизација согласно Правилни-
кот. 

Истовремено со имунизацијата против беснило се 
врши и имунизација и против тетанус, согласно Пра-
вилникот. 

 
V.2.5. Активна и пасивна имунизација против 

тетанус кај повредени лица 
Имунопрофилакса против тетанус кај повредени 

лица се спроведува со аплицирање на адсорбирана ТТ 
(тетанус токсоид) вакцина или dT вакцина (активна 
имунизација), како  и со давање на хуман антитетану-
сен имуноглобулин (HTIG) (пасивна имунизација), во 
дози и на начин кој зависи од претходниот имуноло-
шки статус за тетанус, согласно критериумите пропи-
шани со Правилникот. 

Вакцината (ТТ или dT) и хуманиот антитетанусен 
имуноглобулин (HTIG) се даваат истовремено, интра-
мускулно, во различен екстремитет. 

 
V.2.6  Активна имунизација против цревен ти-

фус  
На активна имунизација против цревен тифус по 

епидемиолошки идикации, подлежат: 
1. Лица вработени на чистење на канализација и 

септички јами, и на отстранување на смет и други от-
падни материи од населени места 

2. Лица кои живеат во заедничко домаќинство со 
бацилоносител на цревен тифус. 

3. Лица вработени на ексхумација на тела на умре-
ни лица 

4. Лица припадници на други целни групи, соглас-
но Одлука на Комисијата за заразни болести при Ми-
нистерството за здравство, на предлог на надлежната 
епидемиолошка служба, за одредена територија. 

Вакцинацијата се спроведува со давање на една 
доза вакцина според препораките на производителот. 

Ревакцинација на вакцинираните лица по епиде-
миолошки индикации се спроведува со давање на една 
доза вакцина, после три години од вакцинацијата и се 
повторува на секои три години, сé додека трае индика-
цијата. 

V.3  Активна имунизација по клинички и епиде-
миолошки индикации, се спроведува против: грип 
(Influenzae), заболувања предизвикани од хемофилус 
инфлуенца тип “Б” (Hib), заболувања предизвикани од 
Streptococcus pneumoniae (пнеумокок),  менингококен 
менингит (Meningitis meningococcica), голема кашлица 
(Pertusis).  

Во оваа смисла, имунизација може да се спроведува 
и против други заразни болести и возрасни групи, врз 
основа на одлука на Министерот за здравство и годиш-
ната Програма за имунопрофилакса и хемиопрофила-
кса против определени заразни болести на населението 
во Република Македонија. 

V.3.1  Активна имунизација против грип 
 
Вакцинација против грип се спроведува со мртва, 

инактивирана вакцина против грип, произведена од це-
ли вируси или која содржи делови од вирусот одговор-
ни за имунитетот (SPLIT вакцина). 

По клинички индикации, вакцинацијата се спро-
ведува кај лица постари од 6 месеци кои имаат хронич-
ни заболувања на белите дробови и кардиоваскуларни-
от систем, метаболни пореметувања (вклучително и 
шеќерната болест), состојби на имунодефициенција, 
бубрежна дисфункција, хемоглобинопатија, имуносу-
пресија и друго. 

 
По епидемиолошки индикации вакцинација се 

спроведува кај: 
1. Лица сместени во геронтолошки центри и кај ли-

цата вработени во геронтолошките центри 
2. Млади и стари лица сместени во установи за со-

цијална заштита и кај лицата вработени во тие устано-
ви 

3. Лица вработени во здравствени установи, кои да-
ваат здравствени услуги и спроведуваат здравствена 
дејност, а особено вработените во одделенија со зголе-
мен ризик, стационари за хронично заболени лица и 
друго 

4. Лица вработени во јавни служби кои се посебно 
експонирани на инфекција, и 

5. Лица на возраст над 65 години. 
Кај деца кои прв пат се вакцинираат, вакцинацијата 

се врши со давање на две дози вакцина на растојание 
од 30 дена, а наредните години се дава само по една 
доза вакцина, согласно упатството на производителот. 

Вакцината се дава интрамускулно или длабоко суб-
кутано во делтоидната регија, согласно упатството на 
производителот. 

 
V.3.2  Активна имунизација против заболувања 

предизвикани од хемофилус инфлуенца тип Б 
 
Вакцинација против заболувања предизвикани со 

хемофилус инфлуенца тип Б се спроведува со Hib вак-
цина, според клиничките индикации, кај деца постари 
од 2 години без оглед на претходниот вакцинален ста-
тус, во случај на: 

1. Трансплантација на органи и ткива 
2. Спленектомија и српеста анемија 
3. Хемиотерапија и терапија со зрачење кај малигни 

тумори 
4. Симптоматски и асимптоматски HIV инфекции 
5. Kај други, клинички утврдени состојби на имуно-

дефициенција. 
Бројот на потребните дози вакцина против хемофи-

лус инфлуенца тип Б според клинички индикации, како 
и растојанието меѓу нив, пропишани се со одредбите 
на Правилникот. 

Индикациите за спроведување на оваа вакцинација 
по клинички индикации, ја поставува  доктор специја-
лист клиничар. 

 
V.3.3.  Активна имунизација против заболувања 

предизвикани со Streptococcus pneumoniae (пнеумо-
кок) 

 
Вакцинацијата против заболувања предизвикани 

со Streptococcus pneumoniae (пнеумокок) се врши со 
коњугирана или полисахаридна вакцина, во зависност 
од возраста, според клиничките индикации – кај лица 
во зголемен ризик од инвазивно пнеумококно заболу-
вање, односно лица со: 

1. Анатомска или функционална аспленија 
2. Српеста анемија 
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3. Хронично кардиоваскуларно и белодробно забо-
лување 

4. Шеќерна болест 
5. Хронично заболување на црниот дроб 
6. Хронично заболување на бубрезите 
7. Нефротски синдром 
8. Алкохоличари 
9. Симптоматска и асимптоматска HIV инфекција 
10. Трансплантација на органи и ткива 
11. Малигно заболување 
12. Ликворна фистула 
13. Клиничка историја на потврдена или суспектна 

пневмококна пневмонија 
14. Кои примаат имуносупресивна терапија, вклу-

чувајќи системски кортикостероиди 
15. Постари од 65 години, сместени во колективни 

установи. 
Децата под 2-годишна возраст се вакцинираат со 

коњугирана пневмококна вакцина, а деца постари од 2 
години и возрасни се вакцинираат со полисахаридна 
вакцина. 

Ревакцинацијата се спроведува со давање на една 
доза пневмококна вакцина 5 години после вакцинаци-
јата.  

Двете пневмококни вакцини (и коњугираната и по-
лисахаридната) се даваат во дози од 0,5 ml, интраму-
скуларно или субкутано во делтоидната регија, соглас-
но упатството на производителот. 

 
V.3.4.  Активна имунизација против менингоко-

кен менингит 
 
Вакцинација против менингококен менингит по 

клинички индикации се спроведува со полисахаридна 
менингококна вакцина, и се дава кај деца постари од 2 
години и кај возрасни. Само кај лица постари од 11 го-
дини со висок ризик од појава на ова заболување се ко-
ристи коњугирана менингококна вакцина. 

Клиничките индикациите за спроведување на вак-
цинација против менингококен менингит ги  поставува  
доктор специјалист клиничар. Тие се : 

1. Анатомска и функционална аспленија (сплене-
ктомија, српeста анемија), и 

2. Имунодефициенција на комплемент (C5 – C9). 
Вакцинација против менингококен менингит по 

епидемиолошки индикации се спроведува со коњуги-
рана вакцина против менингококен менингит. 

Индикацијата за спроведување на целна вакцинаци-
ја, како и целните групи кои ќе подлежат на вакцина-
ција против менингококен менингит по епидемиоло-
шки индикации, на предлог на надлежната епидемио-
лошката служба за одредена територија, ја поставува 
Комисијата за заразни болести при Министерството за 
здравство. 

Вакцинацијата против менингококен менингит со 
двата вида вакцина се спроведува со давање на една 
доза, веднаш по утврдувањето на индикацијата. 

Лицата кои се професионално експонирани на при-
чинители на менингококен менингит или со својата ра-
бота можат да го пренесат причинителот на други ли-
ца, се вакцинираат со една доза четиривалентна поли-
сахаридна вакцина. 

 
Ревакцинација се спроведува со давање на полиса-

харидна вакцина на растојание од 5 години после извр-
шената вакцинација, во случај ако индикациите и пона-
таму постојат. Ревакцинацијата со полисахаридна вак-
цина може да се спроведе и доколку лицето е претход-
но вакцинирано со коњугирана вакцина. 

Вакцината против менингкокниот менингит се ап-
лицира во доза од 0,5 ml субкутано, во делтоидната ре-
гија. 

V.3.5 Активна имунизација против голема каш-
лица 

 
Вакцинацијата на децата од 2 месеци до 5 години 

живот, со ацелуларна вакцина против голема кашлица 
(DTaP) се спроведува врз основа на следниве клинички 
индикации: 

1. Температура (ректална) 40оС и поголема од 
40оС, во рок од 48 часа од претходната доза на DTwP 
вакцина, а која неможе да се доведе во врска со друга 
можна причина; 

2. Упорно и континуирано плачење кое трае 3 и по-
веќе часа, а се јавува во рок од 48 часа од претходната 
доза на примена DTwP вакцина; 

3. Колапс или слична состојба на шок (хипотонички 
– хипосензитивни епизоди). во рок од 48 часа од прет-
ходно примена доза на DTwP вакцина; 

4. Конвулзии, било да се фебрилни или афебрилни 
кои се јавуваат до 3 дена од претходно примена доза  
DTwP вакцина. 

Клиничките индикации за давање на DTaP вакцина 
ги утврдува Стручниот тим после разгледувањето на 
пријавата за поствакцинална компликација по имуни-
зација на претходно дадена DTwP вакцина. 

Вакцината DTaP се аплицира на начин кој е предви-
ден со упатството на производителот. 

Вакцината DTaP е контраиндицирана кај еволутив-
ни невролошки заболувања (неконтролирана епилепси-
ја, инфантилни спазми, прогресивна енцефалопатија), 
како и за DTwP вакцина, се додека невролошкиот ста-
тус не се разјасни или стабилизира, за што одлучува 
Стручниот тим. 

V.4  Активна имунизација на патници во меѓунаро-
ден сообраќај ќе се спроведува согласно Меѓународни-
от Здравствен Правилник (IHR), против следните за-
разни болести: жолта треска (Febris flava), менингоко-
кен менингит (Meningitis meningococcica), цревен ти-
фус (Typhus abdominalis), колера (Cholera), дифтерија 
(Diphtheria).                                                                                                      
Активна имунизација на патници во меѓународниот со-
обраќај ќе се врши и против други заразни болести 
(акутен вирусен хепатит Б - Hepatitis B, беснило - 
Lyssa, тетанус - Tetanus, мали сипаници - Morbilli и 
друго). 

Патниците во меѓународниот сообраќај подлежат 
на активна имунизација ако патуваат во ризични и ен-
демични зони или во земји кои бараат вакцинација 
против одредена заразна болест, и по епидемиолошки 
индикации, согласно Меѓународниот Здравствен Пра-
вилник.  

V. 4.1. Имунизација против жолта треска 
 
Се спроведува со давање на една доза вакцина, нај-

доцна 10 дена пред патување во ендемското подрачје. 
Повторна вакцинација против жолта треска се врши 

со давање на една доза вакцина после 10 години. 
 
V.4.2. Имунизација против менингококен ме-

нингитис 
 
Вакцинација против менингококен менингитис се 

врши најдоцна 10 дена пред патување во ризично-
то/ендемското подрачје, со соодветна вакцина. 

Се аплицира соодветен број на дози, во зависност 
од видот на вакцината коja ги содржи соевите, кои на 
тие територии предизвикуваат заболување. 

 
V.4.3. Имунизација против колера 
 
Вакцинација против колера се спроведува со орална 

вакцина против колера, најдоцна 14 дена пред патува-
њето. Се дава во две дози на растојание од една недела, 
а се очекува заштитата да се манифестира една недела 
после втората доза. 
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Повторна вакцинација против колера се врши со да-
вање на една доза орална вакцина против колера, после 
10 години. 

 
V.4.4. Имунизација против други заразни боле-

сти 
 
Вакцинација на патници во меѓународен сообраќај 

може да се врши по епидемиолошки индикации и про-
тив: цревен тифус, дифтерија, акутен вирусен хепатит 
Б, беснило, тетанус, мали сипаници и други заболува-
ња. 

Апликацијата на овие вакцини се врши согласно 
препораките на производителот на соодветната вакци-
на.  

V. 5 ХЕМИОПРОФИЛАКСА НА ОДРЕДЕНИ ЗА-
РАЗНИ БОЛЕСТИ 

 
Хемиопрофилакса против одредени заразни боле-

сти се спроведува против: туберкулоза, маларија, ме-
нингококен менингит, скарлатина, како и против други 
заразни заболувања - по епидемиолошки индикации и 
по препорака на надлежната епидемиолошка служба на 
локално, регионално и национално ниво, за соодветна-
та територија. 

 
V.5.1 Хемиопрофилакса против туберкулоза 
 
Хемиопрофилакса против туберкулоза се спроведу-

ва со соодветни дози на лекови против туберкулоза и 
времетраење, согласно меѓународни препораки: 

1. Кај деца кои се во близок контакт со заболен од 
директно микроскопски потврдена туберкулоза, пози-
тивна туберкулоза или тешки форми на белодробна ту-
беркулоза 

2. Кај HIV позитивни лица и други состојби на иму-
носупресија. 

Одлуката за хемиопрофилакса против туберкулоза 
се донесува после направена консултација со лекар 
пнеумофтизиолог, интернист пулмолог и педијатар.  

 
V.5.2  Хемиопрофилакса против маларија 
 
Хемиопрофилаксата против маларија се спроведува 

кај лица пред одењето, за време на целиот период на 
престој и по враќањето од земјата, односно подрачјата 
каде постои ендемија на маларија. 

Препораки за изборот на видот и дозирањето на ле-
ковите за хемиопрофилакса против маларија, во сог-
ласност со препораките на СЗО, на епидемиолошките 
служби на Центрите за јавно здравје и нивните органи-
зациони единици им доставува епидемиолошката 
служба на Институтот за јавно здравје на Република 
Македонија. 

V.5.3 Хемиопрофилакса против менингококен ме-
нингит 

Хемиопрофилакса против менингококен менингит 
се спроведува кај одредени целни групи по епидемио-
лошки индикации.  

Индикациите, како и целните групи кои ќе подле-
жат на хемиопрофилакса против менингококен менин-
гит по епидемиолошки индикации, на предлог на епи-
демиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ/ОЕ за своја-
та територија, ЦЈЗ Скопје за град Скопје и ИЈЗ за тери-
торијата на Република Македонија, ја поставува Коми-
сијата за заразни болести при Министерството за 
здравство. 

Изборот на видот на лековите, нивното дозирањето 
според возраста, начинот на апликација на лекот и вре-
метраењето на хемиопрофилаксата против менингоко-
кен менингит се во согласност со пропишаните крите-
риуми во Правилникот. 

V.5.4 Хемиопрофилакса против скарлатина 
 
Хемиопрофилакса против скарлатина се спроведува 

во времетраење од 10 дена и е задолжителна: 
1. Кај деца, во семејства во кои некој член од се-

мејствотото има анамнеза на ревматска треска, а кои 
живеат во лоши социјални услови 

2. При појава на скарлатина или стрептококен тон-
зилофарингит во колективи, по претходна консултаци-
ја и препорака на епидемиолошката служба при над-
лежниот ЦЈЗ/ОЕ за своето подрачје и ЦЈЗ Скопје за 
град Скопје. 

Хемиопрофилаксата се врши со давање на пеници-
лински препарат, а кај лица преосетливи на пеницилин 
се дава еритромицин. 

 
V.5.5 Хемиопрофилакса против други заразни 

заболувања 
 
Хемиопрофилакса по епидемиолошки индикации, 

може да се спроведува и против други заразни заболу-
вања, кај лица изложени на тие заразни заболувања, а 
врз основ на препораките на епидемиолошката служба 
на надлежниот ЦЈЗ/ОЕ за своето подрачје, ЦЈЗ Скопје 
за град Скопје и ИЈЗ за територијата на Република Ма-
кедонија. 

 
V.6 ИМУНИЗАЦИЈА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА 

ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО ПОСЕБНИ УЛО-
ВИ И ПРИ ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ 

 
Имунопрофилакса и хемиопрофилакса на населени-

ето може да се спроведува и за други заразни болести и 
тоа во случај на вонредни состојби, како што се при-
родни и други несреќи, изложеност или сомнение на 
изложеност на заразни болести, тероризам со биоло-
шки агенси и друго. 

Имунопрофилакса и хемиопрофилакса во вакви 
случаи, на предлог на Комисијата за заразни болести 
при Министерството за здравство, одредува Министе-
рот за здравство.  

За имунопрофилакса и хемиопрофилакса во случаи 
наведени во претходниот став се применуваат само 
средства кои ги задоволуваат условите утврдени со 
прописите за производство и промет на лекови и иму-
нобиолошки препарати, кои се одобрени за употреба 
согласно со прописите за пуштање на лекови во промет 
во Република Македонија и одговараат на барањата на 
СЗО. 

 
VI. ИНДИКАТОРИ 
 
За оценување на успешноста на предвидените 

активности со Програмата, ќе користат следните инди-
катори на успешност: 

- Опфат над 95% од подлежачката популација за си-
те видови задолжителни вакцини  

- Извештаите за спроведената имунизација кои ги 
изготвуваат превентивните тимови за имунизација и ги 
доставуваат до епидемилошките служби до ЦЈЗ/ОЕ и 
ЦЈЗ Скопје, квартално 

- Извештаите за спроведената имунизација на по-
драчјето на ЦЈЗ/ОЕ и ЦЈЗ Скопје до ИЈЗ на РМ, кои 
истотака се доставуваат тромесечно 

- Годишен извештај за спроведената имунизација во 
Р. Македонија, изготвен од ИЈЗ, со опфат по видови 
вакцини и територијална распределба (ЦЈЗ/ОЕ)  

- Теренските посети и увиди во вакциналните пун-
ктови во републиката со цел надзор и контрола на 
спроведувањето на имунизацијата, од сите аспекти. 
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VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
 
За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за задолжителна имунизација на насе-

лението за 2012 година во табела VI-1  и табела VI-2  прикажани се потребните количини на вакцини и имуног-
лобулини за вакцинација на населението. Во количините земен е во предвид и неопходниот растур од 25% на 
вакцини кај десетдозните флакони, како и минимално потребни резерви од вакцини за околу 6 месеци.   

За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за задолжителна имунизација на насе-
лението за 2012 година потребни се:        

                
VII-1 ВАКЦИНИ ЗА КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА 
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VII-2 ВАКЦИНИ ПО ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИНДИКАЦИИ 
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Вкупните средства за реализација на програмата из-
несуваат 207.000.000,00 денари. 

 
Од Буџетот на Република Македонија ќе се обезбе-

дат 207.000.000,00 денари за набавка на вакцини, од 
VII-1 за задолжителна имунизација на сите лица на 
одредена возраст, како и  минимум потребни резервни 
дози на вакцини и серуми од  табела VII-2, за  лица за 
задолжителна имунизација и серопрофилакса по епиде-
миолошки индикации  

Реално потребните годишни потреби на количини 
на вакцините и серуми по клинички и епидемиолошки 
индикации од табела  VII-2 точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10  
за заштита и лекување на пациенти, или заштита на 
своите вработени лица, ги обезбедуваат Јавните здрав-
ствени установи од сопствените буџети. 

Финансиските средства за обезбедување на вакцини 
и хемиопрофилактички средства за спроведување на 
имунизацијата на патници во меѓународниот сообраќај 
ги обезбедуваат институциите овластени за вршење на 
оваа вакцинација. 

Набавените вакцини од страна на Министертвото за 
здравство, ќе се дистрибуираат од страна на добавува-
чите до овластените здравствени установи-извршите-
ли, врз основа на доставени списоци од Министерство-
то за здравство согласно искажаните потреби од вакци-
ни на здравствените установи. 

Финансиските средства од програмата се доставу-
ваат до најповолните добавувачи на вакцини, по доста-
ва и прием на вакцините. 

 
VIII. Извршители на Програмата 
 
Финансиските средства од Програмата за имуниза-

ција се наменети исклучиво за обезбедување на по-
требните вакцини во државата. Министерството за 
здравство врши набавка на  вакцини и ги дистрибуира 
до извршителите - овлaстени здравствени установи за 
вакцинација. 

Активностите предвидени со Програмата во рамки-
те на своите надлежности и во рамките на своите буџе-
ти ќе ги спроведуваат превентивните тимови при 
Здравствените домови во Република Македонија, Уни-
верзитетската Клиника за инфективни болести и фе-
брилни состојби и Универзитетската Клиника за дет-
ски болести, инфективните одделенија при Општите и 
Клиничките Болници во републиката, други здравстве-
ни установи во државата овластени за вршење на вак-
цинација, како и Центрите за јавно здравје и нивните 
организациони единици , Институтот за јавно здравје 
на Република Македонија и ДСЗИ кои се надлежни за 
спроведување на надзор и контрола на активностите 
предвидени со Програмата.  

 
IX. Доставување на годишни извештаи и рокови 
 
ЦЈЗ/ОЕ и ЦЈЗ Скопје, збирните годишни извештаи 

за спроведената имунизација на својата територија (на 
специјални обрасци согласно Правилникот) ги доставу-
ваат до ИЈЗ на РМ, а за спроведена имунизација против 
туберкулоза до Институтот за белодробни заболувања 
и туберкулоза до 01.02.2012, за спроведената имуниза-
ција во 2011 година. 

ИЈЗ на РМ ги обработува и евалуира прибраните 
годишни извештаи, изготвува посебна анализа и изве-
штај за состојбата со спроведената имунизација во 
2011 година и опфатот со одделни вакцини на локално, 
регионално и национално ниво во републиката и овој 
извештај го доставува до Министерството за здравство 
на Р. Македонија, Фондот за здравствено осигурување, 
Државниот здравствен и санитарен инспекторат и дру-
ги надлежни институции, до 01.03.2012 година. 

Институтот за белодробни заболувања и туберкуло-
за доставува годишен извештај за спроведената имуни-
зација против туберкулоза на територијата на Р. Маке-
донија во 2011 година, до Министерството за здравство 
и ИЈЗ на РМ, најдоцна до 01.03.2012 година. 

 
X. Следење на реализација на Програмата (мо-

ниторинг и евалуација) 
 
Министерството за здравство ја планира потребата 

од годишни потреби на вакцини за задолжителна иму-
низација и вакцини по епидемиолошки индикации, вр-
ши набавка на неопходно потребните количини, врши 
план и дистрибуција на вакцини по овластени здрав-
ствени установи и врши следење на извршувањето на 
вакцинирањето преку извештаите на ИЈЗ за опфатот на 
извршена имунизација. 

Реализација на Програмата ќе биде перманентно 
следена од страна на епидемиолошките служби при 
ЦЈЗ/ОЕ и ДСЗИ, како и од страна на Одделението за 
контрола и надзор на имунизацијата при ИЈЗ на РМ. 

Интензитетот на следењето ќе се спроведува на ме-
сечно ниво, од страна на ЦЈЗ/ОЕ, а квартално од страна 
на ИЈЗ и ДСЗИ. 

За сите недостатоци и недоследности во спроведу-
вање на Програмата ќе се прават посебни извештаи и 
информации, кои ќе се доставуваат до МЗ и до ДСЗИ. 

Одделението за контрола и надзор на имунизација-
та при ИЈЗ секоја година ќе подготвува евалуација на 
Програмата, при што ќе се изготвува годишен извештај 
со предлог мерки за надминување на негативните поја-
ви и пречки во тек на реализацијата на Програмата. 
Исто така, ИЈЗ ќе дава стручно-методолошка помош и 
напатствија до превентивните тимови кои ја спроведу-
ваат имунизацијата и ЦЈЗ/ОЕ. 

 ИЈЗ во текот на 2012 година ќе изготви Програма 
за имунопрофилакса и  хемиопрофилакса против одре-
дени заразни болести на населението во Република Ма-
кедонија во 2013 и ќе ја достави до Министерството за 
здравство до 31.10.2012 година. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на  објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 51-8544/1 - 11              Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
288. 

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија”, бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09, 88/10, 44/11 и 53/11), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 9.01.2012 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

„ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ЗА 2012 ГОДИНА 
 
1. В О В Е Д 
Кардиоваскуларните и респираторните болести се 

најчести заболувања кај населението како во светски 
рамки така и во Република Македонија.  

Зголемениот крвен притисок ,зголемени маснотии 
во крвта, дебелината, дијабетот, неправилната исхрана, 
недоволната физичка активност, злоупотребата на ал-
кохол и тутун се најчести ризик фактори за настанува-
ње на кардиоваскуларните заболувања. Најзначајните 
ризик фактори за појава на незаразни болести, можат 
да се спречат и да се контролираат. 
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Масовните незаразни болести се водечка причина 
за смрт и инвалидитет ширум светот.  

Причинители на висока зачестеност на масовни не-
заразни болести во последните децении од дваесеттиот 
век и почетокот на овој век се значајните и брзи проме-
ни во начинот и стилот на живот на современиот човек. 
Најмногу се изразени промените во начинот на исхра-
на, нивото на физичка активност, зголемената употреба 
на алкохол и тутун. Во интеракцијата на физичката 
активност, храната, исхраната и на здравјето на луѓето, 
вклучени се следните релевантни аспекти: енергетска-
та потрошувачка преку физичката активност како важ-
на компонента на енергетската рамнотежа што ја опре-
делува телесната тежина.  

Превентивните прегледи за навремена контрола на 
крвниот притисок, телесната тежина, одредување ше-
ќер и маснотии во крвта се битен елемент за навремено 
спречување на појава на кардиоваскуларни заболува-
ња. 

Едукација на населението за потребата од навреме-
ни превентивни прегледи за контрола на сопственото 
здравје е битен фактор за рано откривање и спречување 
болести. 

Параметри на здравјето кои е потребно да се следат 
се: крвен притисок, телесна тежина, висина, индекс на 
телесна маса, шеќер и маснотии во крвта. На граѓаните 
потребно е во исто време да им се даваат и конкретни 
совети за грижа за сопственото  здравје како совети за  
промоција на здрави животни стилови, поддршка за 
откажување од штетни животни навики, за начинот на 
исхрана и заштита од високите температури, важност 
на превентивните прегледи.  

 
2. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА  ЗДРАВЈЕ ЗА 

СИТЕ  
За подобра едукација на населението од потребата 

за навремени превентивни прегледи за контрола на 
сопственото здравје, а со тоа рано откривање на болест 
или спречување на нарушување на здравјето, програ-
мата здравје за сите ќе се спроведува преку планирани 
мерки и активности координирани од Министерството 
за здравство и Институт за јавно здравје. 

Директни учесници ќе бидат здравствените работ-
ници од здравствените домови, а активно учество ќе 
земат и единиците на локална самоуправа. 

Со Здравје за сите на сите граѓани им се можност 
да извршат бесплатен превентивен преглед и тоа неза-
висно од нивниот статус на здравствено осигурување. 

Активностите се состојат во бесплатни лекарски 
прегледи, мерење крвен притисок, телесна тежина и 
висина, индекс на телесна маса, одредување шеќер и 
маснотии во крвта и други лекарски совети. Резултати-
те од мерењата ќе им бидат соопштувани на лице ме-
сто.  

При прегледите ќе бидат давани и совети за грижа 
за здравјето, начин на исхрана, заштита од високите 
температури, а ќе им се делат и промотивни печатени 
едукативни материјали за правилен начин на живот и 
исхрана.  

Активностите ќе се спроведуваат на отворен и за-
творен простор во зависност од временските прилики, 
а за местото, денот и времето на спроведување на прег-
ледите, населението ќе биде известувано преку локал-
ните медиуми и месните заедници. 

Секој Здравствен дом треба да обезбеди по шест  
акции годишно во рурално подрачје. 

Динамиката на спроведување на активностите ќе 
биде еднаш на два месеци и тоа по една акција во след-
ните периоди- (од 01.01.2012 до 28.02.2012год),(од 
01.03.2012 до 30.04.2012 год).(од 01.05.2012 до 
30.06.2012 год),(од 01.07.2012 до 30.08.2012 год), (од 
01.09.2012 до 30.10.2012  год), (од 01.11.2012 до 
31.12.2012 год). 

Здравствените тимови ќе бидат составени од лекар 
,медицинска сестра и возач. 

Нивната задача ќе биде да вршат превентивни прег-
леди во домашни услови на постари лица (хронично 
болни ,лице кој живеат сами,лица од рурални средини) 
или на посебни пунктови. 

Резултатот од анализата ќе се евидентира во еви-
дентен лист и доставува до  Институт за јавно здравје. 

 
3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
Целта на програмата е активен пристап до граѓани-

те од руралните средини, контрола на нивното здравје 
навремено и соодветно лекување и препораки за пре-
венција на здравјето. 

 
4. ПРИПРЕМНИ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗВРШИТЕ-

ЛИТЕ 
За време на припремните активности за целосно и 

навремено спроведување на програмата ќе се организи-
раат средби со одговорните лица на здравствените 
установи – извршители на активностите. Воедно  на-
времено ќе се обезбедат потребните медицински мате-
ријали, промотивни материјали  и друг потребен ин-
вентар. За таа цел ќе се спроведат следните активно-
сти: 

- Список со одговорни лица по здравствени устано-
ви и нивни телефонски броеви . 

Координатори на активностите се Здравствените 
домови за   територијата на своето подрачје . 

- Календар со локалитети  за поставување на пун-
ктови за вршење на превентивните прегледи (на два 
месеци). 

- Eвидентен лист за индивидуалниот превентивен 
преглед, со содржината за антропометриските мерења 
за определување на индексот на телесна маса, мерење 
на нивото на шеќерот и холестеролот во крвта,  и крв-
ниот притисок.  

- Текст и дизајнирање на  промотивен материјал во 
вид на флаери и тоа на одредени теми од областа . (Из-
готвени од страна на Институтот за јавно здравје). 

Ќе бидат отпечатени  флаери на македонски и ал-
бански јазик. Истите ќе се достават до сите здравстве-
ни домови извршители на Кампањата, со цел дитрибу-
ција на граѓаните.  

- Набавка на вода и безалкохолни пијалоци за гра-
ѓаните.  

- Набавка на апарати за анализа,  ленти за одредува-
ње на шеќерот и    холестеролот    во крвта и ланцети. 

- Внесување на податоците од анкетните листи во 
постоечкиот софтвер.  

5. ЕВАЛУАЦИЈА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
ОД ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ 

Секој извршен превентивен преглед ќе се евиденти-
ра во посебен евидентен лист кој се доставува во Ин-
ститут за јавно здравје Скопје. 

По обработката на добиените индивидуални листи 
за вкупниот период Институт за јавно здравје ќе изго-
тви студија за добиените резултати, со препораки за 
подобрување на здравствената состојба кај граѓаните. 
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6 . ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  
„ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ЗА 2012  
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А. Средствата наменети од активностите Здравје за 
сите од точка 1, 3 и 4 од табелата   ќе се доставуваат до 
Здравствените домови извршители на активностите. 

Б. Средствата наменети од активностите Здравје за 
сите од точка 2 и 5 од табелата ќе се достават до Ин-
ститут за јавно здравје на Република Македонија по за-
вршување на активностите од Програмата и по доста-
вен извештај со резултати од активностите. 

Програмата Здравје за сите ќе се реализира во рам-
ките на обезбедени средства во Буџетот на Република 
Македонија за 2012 година, во износ на 3.000.000,00 
денари. 

Средствата од Програмата ќе се реализираат од 
страна на Министерството за здравство врз основа на 
доставени фактури и извештај за спроведени активно-
сти, од страна на извришителите на програмата.  

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
 
Бр.51-8545/1 - 11               Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
289. 

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 и став 4 точка 
9 од Законот за здравствената заштита („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр. 38/1991, 46/1993, 
55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 05/2007, 
77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и 53/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.01.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИ 
КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА И АКТИВНОСТИ 
ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО ХЕМОФИЛИЈА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА  
Со член 32 од Законот за здравствена заштита, на 

сите граѓани на Република Македонија им се обезбеду-
ва остварување на загарантираните права, потреби и 
интереси на општеството преку Програми што ги доне-
сува Владата на Република Македонија.  

Осигурените лица, правата од здравствената зашти-
та ги остваруваат врз основа на своето здравствено 
осигурување, а согласно Законот за здравствено осигу-
рување. 

Со средствата од оваа Програма се обезбедува 
здравствена заштита за лицата кои се опфтени со Спо-
годбата меѓу Македонската Влада и Албанската Влада 
за соработка во областа на здравството и медицинските 
науки, како и терцијарна превенција кај лицата со хе-
мофилија 

 
1. БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИ-

ЕНЦИЈА И НИВНО ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА 
 
Основен критериум за започнување на лекувањето 

со дијализа претставува хроничната бубрежна инсуфи-
циенција во терминален стадиум, односно потполно 
отсуство на функцијата на бубрезите. Единствен начин 
на надоместување на функцијата на бубрезите претста-
вува дијализата, процес со кој се врши намалување на 
деградационите продукти (депурација и елиминација 
на вишокот на вода) од крвта, со цел овозможување 
живот на пациентот. 

Согласно доктринарните ставови на медицинската 
наука, за успешно лекување на болните со хронична 
бубрежна инсуфициенција и нивното оспособување за 
вршење на секојдневните активности, оптимално секој 

пациент треба да биде три пати неделно третиран со 
дијализа, односно потребни се 156 дијализи за еден па-
циент годишно. За секоја дијализа потребен е: еден 
дијализер (се користи еднократно), потрошен матери-
јал, лекови за процесот на дијализа и материјални 
трошоци. Исто така потребни се и редовни лаборатори-
ски анализи и дијагностички испитувања, кои се про-
пишани со Нормите и стандардите за водење на дија-
лизата. 

Согласно горенаведената Спогодба, во ЈЗУ Завод за 
нефрологија Струга се дијализираат 20 странски др-
жавјани кои се на хроничната дијализна програма.  

Вкупните трошоци по пациент на дијализа (дневна 
дијализа и обавезни трошоци) се 4.850,00 денари. 

Со оглед на тоа што годишно за еден пациент по-
требни се 156 дијализи, просечно вкупните трошоци за 
еден пациент на годишно ниво е 756.600,00 денари. 

 

1.1 

Потребни средства за дијали-
за за 20 лица-странски др-
жавјани кои се опфтени со 
Спогодбата (или 20 х 
4.850,00 ден. X 156 дијализи 
на годишно ниво) 

15.132.000,00 
 

 
2.  ПРЕВЕНЦИЈА НА КОМПЛИКАЦИИ КАЈ ЛИ-

ЦАТА СО ХЕМОФИЛИЈА  
 
Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболу-

вања кои настануваат заради неспособноста на орга-
низмот да создава т.н. фактор VIII или фактор IX во до-
волни количини. Заради неспособноста на организмот 
за создавање на овие фактори, при микро и макротрау-
ми, сe предизвикуваaт крварења што не можат спонта-
но да сопрат и потребна е употреба на концентрати на 
коагулациски фактори VIII или IX. Доколку овие лица 
адекватно и навремено не се лекуваат, кај нив можe да 
настанат сериозни компликации. Според досега напра-
вените клинички студии, се препорачува започнување 
на третманот на секое акутно крварење во првите два 
часа, што се овозможува со домашната терапија. 

Според податоците на Центарот за хемофилија при 
Институтот за трансфузиона медицина на Република 
Македонија, регистрирани се 211 лица со хемофилија 
А и 104 лица со хемофилија Б (вкупно 315 лица). Леку-
вањето на лицата со хемофилија се врши во Институ-
тот за трансфузиона медицина на Република Македо-
нија, Клиниката за детски болести, Клиниката за хема-
тологија, хируршките клиники, здравствени установи 
во други градови во Републиката каде живеат лицата 
со хемофилија.  

Светската федерација за хемофилија препорачува 
лекување  со концентрат на фактор VIII или IX. Ран 
третман на крварењата (во првите два часа) ја намалува 
потрошувачката на концентратите на коагулациските 
фактори, како и потребата од болничко лекување.  

Во Република Македонија во моментот има реги-
стрирано 318 лица со хемофилија. Истите се лекуваат 
во Институтот за трансфузиона медицина, како и во си-
те. Достапноста на концентратите на коагулациските 
фактори на лицата со хемофилија им овозможува ква-
литетен живот. 

- За 211 пациенти со хемофилија А според анализи-
те во 2011 година потребни се 6.000.000 IE плазма де-
ривиран концентрат на фактор VIII и 500.000 ИЕ ре-
комбинантен концентрат на фактор VIII 

- За 104 пациенти со хемофилија Б според анализи-
те во 2011 година потребно е 2.000.000 JE фактор IX. 

- За 3 пациенти со хемофилија и присутни инхиби-
тори, како и за животнозагрозувачки крварења при кои 
се исцрпени сите терапевтски можности потребни се 
1000 вијали рекомбинантен фактор VIIA.   
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Покрај активностите zа лекување на лицата со хе-
мофилија, потребен е и интегративен и сеопфатен при-
стап. Целта е подобрување на состојбата на овие лица 
преку рано препознавање и навремено лекување, нивна 
едукација и едукација на нивните семејства и други 
активности. Затоа Центарот за хемофилија при Инсти-
тутот за трансфузиона медицина заедно со НВО ги 
проширува досегашните активности со цел да прерасне 
во Центар за сеопфатна грижа.   

Превенција на компликации кај лицата со хемофи-
лија во Македонија се спроведува со редовни (6-12 ме-
сечни) контролни прегледи, како и со континуирана 
едукација на медицинскиот персонал, лицата со хемо-
филија и членовите на нивниtе семејства.  

Превентивните прегледи кај лицата со хемофилија се: 
- контрола на присуство на вирусни маркери- а-

HIV, a-HCV и HBsAg 
- определување на нивото на коагулациските фактори 
- определување на присуство на инхибитори  
- хепатални иследувања 
Од осебено значење е рутинската молекуларна ди-

јагноза на хемофилија и von Willebrand – ова болест. 
Постои позната асоцираност на определени мутации со 
формата на хемофилија, како и можноста да се предви-
ди појавата на инхибитори. Кај сите кондукторки се 
препорачува пренатална дијагноза. Потребно е да се 
опфатат сите регистрирани 211 лица со Haemophilia A, 
104 лица со Haemophilia B i 50 lica so von Willebrand – 
ова болест, како и сите новодијагностицирани случаи. 

Продолжување со циклусот на континуирана едука-
ција на сите здравствени работници и соработници кои 
се вклучени во третманот на лицата со хемофилија: 

1. Работилници за лабораториска дијагноза на хе-
мофилијата   

Едукацијата е наменета за биолози и лаборанти кои 
ги изведуваат дијагностичките лабораториски тестови 
за хемофилија и von Willebrand –ова болест, вработени 
во Институтот за трансфузиона медицина на Републи-
ка Македонија и во сите трансфузиолошки служби 
служби низ Република Македонија. 

Обуката ке биде спроведена од биолог кој има учес-
твувано на Лабораториска работилница за дијагностич-
ки тестови за хемофилија и von Willebrand – ова болест 
во Лондон, Англија, организирана од Светската феде-
рација за хемофилија.  

2. Работилници за медицински сестри кои се вклу-
чени во третманот на лицата со хемофилија и von 
Willebrand –ова болест во РМ.  

Едукацијата е наменета за медицински сестри вра-
ботени во сите здравствени установи каде се третираат 
лицата со хемофилија и von Willebrand – ова болест во 
РМ.   

3. Работилница за дентална нега кај лицата со хемо-
филија и von Willebrand –ова болест. 

Едукацијата е наменета за орални хирурзи од сите 
градови во РМ каде живеат лица со хемофилија и von 
Willebrand –ова болест. Обуките ке бидат спроведени 
од орален хирург, кој има учествувано на Регионалната 
работилница за дентална нега хемофилија во Белград, 
Србија, организирана од Светската федерација за хемо-
филија.  

За овие активности потребни се вкупно 1.468,00,00 
денари. 

  
2.1 
   

Потребни средства за секун-
дарна и терцијарна превен-
ција на хемофилијата  

1.468.000,00 

Рекапитулар Денари 
Потребни средства за дијализа за 
20 лица-странски државјани кои 
се опфтени со Спогодбата(за 20 х 
4.850,00 ден. X 143 дијализи за 11 
месеци)  

13.871.000,00 

 Потребни средства за секундарна 
и терцијарна превенција на хемо-
филијата 

1.468.000,00 

Неизмирени обврски за 2011 
година (20 пациенти Х 13 дија-
лизи за 12 месец Х 4.850,00) 

1.261.000,00 

Вкупно потребни средства од 
Буџетот на Република Македо-
нија 

16.600.000,00 

 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Во рекапитуларот се пресметани средства за дија-

лиза за 11 месеци од причина што здравствената уста-
нова која е извршител на Програмата, има обврска нај-
доцна до 10 во наредниот месец да достави фактура и 
месечен извештај за реализирани активности, односно 
фактурата за 12 месец  ќе се реализира во 2012 година 
и тие средства се прикажани во ставката неизмирени 
обврски за 2011 година. Од оваа година Програмата ќе 
има две содржини/ставки: 1. се обезбедуваат средства 
за дијализа за 11 месеци  и 2. се обезбедуваат средстрва 
за заостанат долг за месец декември од минатата годи-
на.  

 
Програмата за обезбедување на трошоците за болни 

кои се третираат со дијализа и активности за пациенти-
те со хемофилија во Република Македонија за 2012 го-
дина ќе се реализира во обем и содржина согласно одо-
брените средства од Буџетот на Република Македонија 
наменети за оваа Програма, во висина од 16.600.000,00 
денари. 

 
ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Извршител на Програмата е ЈЗУ Завод за нефроло-

гија Струга и Институтот за трансфузиона медицина. 
 
НАЧИН НА ФАКТУРИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ 
 
Министерството за здравство месечно ќе ги распре-

делува средствата на здравствените установи изврши-
тели на активностите врз основа на доставени фактури 
и извештаи за реализација на активностите содржани 
во Програмата.  

Во прилог на фактурите здравственета установа 
има обврска да достави пресметка, за секој пациент по-
единечно соодветно на цената на услугата која е пред-
видена во Програмата.   

ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ И 
РОКОВИ 

 
Здравствените установи кои се извршители на Про-

грамата, имаат обврска најдоцна до 10 во месецот да 
достават фактура и месечен извештај за реализирани 
активности, а најдоцна до 31.01.2013 и годишен изве-
штај за реализирани активности за 2012 година до Ми-
нистерството за здравство. 

 
 МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА  
Министерството за здравство ќе врши редовни кон-

троли најмалку на секои три месеци во јавните здрав-
ствени установи извршители на програмата, во делот 
на реализирани активности согласно Програмата. 
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Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
 
Бр. 51-8546/1 - 11              Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година              на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
290. 

Врз основа на член 32 став 4 точка 4 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на РМ” бр. 
38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006,  5/2007, 77/2008 67/2009, 88/2010, 44/2011 и 
53/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9.1.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А  

ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 
НА ТУБЕРКУЛОЗАТА  КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
I. ВОВЕД 

 
Туберкулозата се уште претставува глобален меди-

цински проблем пред се во неразвиените земји и земји-
те во развој. Денес, една третина од светската попула-
ција е инфицирана со туберкулозниот бацил. Кај 10% 
од инфицираните во текот на животот  се развива бо-
лест. Според податоци на Светската здравствена орга-
низација, секоја година во светот се регистрираат  над 
8 милиони нови случаи со туберкулоза,  а умират над 2 
милиони. Појавата на резистентните форми на туберку-
лоза чиј број континуирано се зголемува, е една од 
причините  која придонесува за големината на пробле-
мот со туберкулозата.  Денес во светот има приближно 
половина милион заболени од резистентни форми на 
туберкулоза. Епидемијата на ХИВ/СИДА во светот 
придонесе за  зголемување на бројот на болните од ту-
беркулоза. ХИВ инфекцијата е најмоќен познат фактор 
што овозможува прогресија на туберкулозната инфек-
ција во болест.  

 
II. Моментална состојба 

          
Во 2010 година во Република Македонија регистри-

рани се 420 случаи на туберкулоза. Од регистрираните  
319 случаи се со белодробна форма на туберкулоза а 
101 со вонбелодробна. Инциденцата изнесува 20.8 /100 
000 население и е намалена во однос на 2009 година, 
кога изнесуваше 23,4/100 000 население. Намален е и 
процентот на детска туберкулоза во вкупниот број на 
лекувани (7,8% во 2010 година). Вкупниот број на 
умрени од туберкулоза во 2010 година изнесуваше 34 
(1,7/100 000 население).  

 
III. Мерки кои треба да се превземат  

за подобрување на состојбите 
        
Со цел за што поуспешна контрола на туберкулоза-

та во Македонија, намалување на ризикот од ширење 
на инфекцијата, особено онаа предизвикана од рези-
стентни  соеви на Мѕцобацтериум туберцулосис, спре-
чување на коинфекција меѓу туберкулозата со ХИВ ин-
фекцијата, неопходно е да се превземат  сите располо-
живи превентивни мерки кои придонесуваат за рано 
откривање и спречување на болеста. Сепак, најдобра 
превентивна мерка е правилно и навремено лекување 
на секој болен од ТБ со што се прекинува ланецот на 
ширење на инфекцијата. 

За сите активности планирани со Превентивната 
Програма за контрола на туберкулозата во Македонија 
одоговорна е Централната Единица за контрола на ту-
беркулозата од Институтот за белодробни заболувања 
и туберкулоза.  

 
IV. Активности 

 
1. АКТИВНО ПРОНАОЃАЊЕ НА СЛУЧАИ НА 

ТУБЕРКУЛОЗА КАЈ РИЗИЧНИ ГРУПИ  СО  СЕЛЕ-
КТИВНА РАДИОФОТОГРАФИЈА 

  
 Со цел рано откривање на болните од туберкулоза 

и други неспецифични белодробни заболувања се врши 
селективно радиофотографско снимање на лица кај кои 
постои поголема опасност од заболување од туберку-
лоза. Тоа се лица кои спаѓаат во т.н. ризични групи: за-
твореници, болни во психијатриски болници, привреме-
но раселени лица, бездомници, популација со поголема 
стапка на заболување од туберкулоза во однос на нацио-
налата (Роми), подрачја со поголема стапка на заболува-
ње од туберкулоза, зависници од опојни дроги и сл. 

Планирани се следните радиофотографски снимања: 
- 2000 лица кои спаѓаат во ризични групи: болни во 

психијатриски болници, затвореници во КПУ во Репуб-
лика Македонија, привремено раселени лица, зависни-
ци од опојни дроги и сл. 

- 1000 Роми од подрачјето на:Струмица и Штип, 
кои претставуваат ризична популација поради социјал-
но економските услови на живеење.  

- 1000 лица по индикација (високообразовни уста-
нови, средни училишта, подрачја со зголемена стапка 
на заболување од туберкулоза. 

Селективното радиофотографското снимање го ор-
ганизора ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и ту-
беркулоза со помош на: 

- Министерство за правда - Управа за извршување 
на санкции  при радиофотографско снимање во Казне-
но поправните установи;  

- Одговорните во Психијатриските болници при ра-
диофотографско снимање во психијатриски болници;  

- Градоначалниците на општините при радиофото-
графско снимање на населението од одредена општина.  

Министерството за правда, Управата за извршува-
ње на санкции преку одговорните лица во Казнено по-
правните установи, одговорните во психијатриските и 
други установи каде ќе се врши радиофотографско 
снимање имаат обврска да обезбедат поголема излез-
ност на снимањето на лицата кои се сместени во овие 
установи. 

Обврска на градоначалниците е да организираат  
дистрибуција на покани за радиофотографско снимање 
до домаќинствата врз основа на нивни  списоци.  

За подобра организација на снимањето може да се 
вклучат невладини организации кои во зависност од 
нивниот ангажман ќе добијат надокнада за извршената 
работа во организацијата на снимењето  во непосреден 
договор со Институт за белодробни заболувања и ту-
беркулоза 

 
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболу-

вања и туберкулоза 
 
2.  ДООБРАБОТКА НА СОМНИТЕЛНИ РТГ НАОДИ 
         
 По извршеното радиофотографско снимање фил-

мовите се развиваат  во рентген лабораторијата на Ин-
ститутот. Сите сомнителни рентгенолошки наоди до-
полнително се обработуваат. Во 2012 година се плани-
ра со дообработка да бидат опфатени 105 лица. По из-
вршената дообработка се изготвува Извештај. 
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Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболу-
вања и туберкулоза 

 
3. АКТИВНО ОТКРИВАЊЕ НА БОЛНИ  СО ТУ-

БЕРКУЛОЗА (КОНТАКТИ) 
 
Како контакти се испитуваат следните лица: 
- Лица кои биле во непосреден контакт (најчесто 

членови на семејството) со возрасен болен од бело-
дробна туберкулоза  

- Родителите или членовите на потесното семејство 
на болно дете (до 14 годишна возраст)  од туберкулоза.  

Испитувањето на контактите се вршат во првите 
два месеци од започнувањето на лекувањето на болни-
от при што треба да се применат следните постапки: 

- Минимум испитувања за преглед на возрасни кон-
такти се рентген графија на бел дроб и  директна ми-
кроскопија на искашлок- два примерока. 

- За деца иследувањето се состои од туберкулинско 
тестирање по методата на Манту, а по индикација од 
лекар (ако постојат клинички знаци или сомнение за 
болест), рентгенграфија и директна микроскопија на 
искашлок- два примерока. 

- За испитаните контакти се пополнува: Формулар 
за испитани контакти кој се доставува до Институтот 
за белодробни заболувања и туберкулоза за обработка  

Во 2012 година планирани се 600 прегледи на лица 
контакти  или по 4 од секој болен од спутум позитивна 
белодробна туберкулоза.  

 
Извршители:  
- ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и ту-

беркулоза 
- ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај де-

цата-Козле 
- Диспанзерите за белодробни заболувања и ту-

беркулоза 
 
4. МОНИТОРИНГ-ЕВАЛУАЦИЈА И СТРУЧНО 

МЕТОДОЛОШКА ПОМОШ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ КОИ СПРОВЕДУВААТ ПРЕВЕНЦИЈА, 
ДИЈАГНОЗА И ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛНИТЕ ОД ТУ-
БЕРКУЛОЗА 

 
ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберку-

лоза врши следење на работата на установите чија деј-
ност е превенција, дијагностицирање и лекување на  
болните од туберкулоза, со цел преку надзор и пружа-
ње на стручно методолошка помош  да се обезбеди по-
добрување на работата на истите. 

Тимот за мониторинг и евалуација го сочинуваат 
експерти од Институтот.  

Предмет на мониторингот и евалуацијата се: орга-
низација на работата, обемот и квалитетот на стручната 
работа  со болните од туберкулоза, спроведувањето на 
превентивни мерки, водење на целокупната  медицин-
ска документација за случаите со туберкулоза и сл. 

Се мониторира и  евалуира по два пати годишно ра-
ботата на  29 установи и тоа: 4 болници, 17 диспанзери, 
2 Клиники при Медицинскиот факултет во Скопје кои 
лекуваат болни од  туберкулоза, 3 психијатриски бол-

ници, 3 Казнено-поправни установи  во Скопје а по по-
треба други Казнено поправни установи во Македони-
ја. Тоа значи дека на годишно ниво ќе се реализираат 
вкупно 58 посети во горенаведените установи.  

За извршениот стручно методолошки надзор се  изго-
твува Извештај со предлог мерки  за надминување на 
идентификуваните проблеми за секоја установа посебно  

 
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболу-

вања и туберкулоза 
 
5. ЗДРАВСТВЕНО  ПРОСВЕТУВАЊЕ ЗА ТУБЕР-

КУЛОЗА 
 
Здравственото просветување за туберкулоза се при-

менува  кај сите болни од туберкулоза кои се лекуваат 
на Институтот како и кај болните кои  доаѓаат на амбу-
лантски преглед. 

Со оваа активност ќе бидат опфатени  150  болни од 
туберкулоза. 

 
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболу-

вања и туберкулоза 
 
6. СОВЕТУВАЊЕ  ЗА  ХИВ/СИДА 
 
Во советувалиштето за ХИВ/СИДА кое функциони-

ра во состав на Институтот,  се  врши советување за па-
циените со туберкулоза, во однос на ризично однесува-
ње, доброволно доверливо советување и тестирање по 
добиена согласност од болниот. 

Со оваа активност во 2012 година  ќе бидат опфате-
ни  200 болните кои се лекуваат на Институтот или до-
аѓаат за амбулантски преглед. 

 
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболу-

вања и туберкулоза 
 
7. ЕДУКАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ  
   
Едукација на здравствени работници (лекари специ-

јалисти, матични доктори и медицински сестри) за 
активности кои се однесуваат на превенција на тубер-
кулозата: БЦГ вакцинација, туберкулинско тестирање, 
лекување на латентна туберкулозна инфекција, испиту-
вање на контакти, контрола на инфекцијата и други те-
ми неопходни за градење на човековите ресурси за реа-
лизација на активностите сврзани со реализација на 
активностите од Правилникот за имунопрофилакса, хе-
миопрофилакса, лицата кои подлежат на овие мерки, 
начинот на изведување и водење на евиденција и доку-
ментација („Сл весник на РМ“ бр 65/2010). 

Во 2012 се планираат вкупно 1 семинар со 25 учес-
ници. 

 
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболу-

вања и туберкулоза 
 
8. ДОТ  АКТИВНОСТИ 
 
Под ДОТ активности се подразбира непосредна 

контрола на лекувањето и следење на болните со ту-
беркулоза како и  здравствено просветување преку раз-
говор со болните и нивните семејства  во домот на бол-
ниот.   
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За 2012 година се планираат 200 посети во домови-
те  на болните од туберкулоза во иницијалната фаза ед-
наш и уште два пати во континуираната фаза од леку-
вањето.  

За извршената посета, медицинското лице кое ја ре-
ализирало посетата, должно е да пополни  формулар 
кој ги содржи наодите од посетата. Истиот треба да би-
де потпишан од болниот и членовите на семејството 
присутни при посетата. Формуларите се доставува те-
ковно до Институтот за белодробни заболувања и ту-
беркулоза  каде се обработуваат.  

 
Извршители: Диспанзерите за белодробни забо-

лувања и туберкулоза          
 
9. ЕВАЛУАЦИЈА НА УСПЕШНОСТА НА БЦГ 

ВАКЦИНАЦИЈАТА 
 
Евалуација на успешно спроведена БЦГ вакцинаци-

ја се  врши со контрола на присутен белег од извршена 
БЦГ вакцинација. 

Во 2012  година со контролата ќе бидат опфатени 0 
деца на возраст од 7 години  во следните општини: 

 
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболу-

вања и туберкулоза 
 
10. ПОДГОТОВКА НА ПРОПАГАНДЕН МАТЕ-

РИЈАЛ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА 
 
Во текот на 2012 година ќе биде подготвен и отпе-

чатен пропаганден материјал  наменет за различни цел-
ни групи, ќе се превземат активности за одбележување 
на светскиот ден и неделата на туберкулозата, како и 
активности за промоција на превенцијата од туберку-
лозата преку електронските и пишаните медиуми. 

 
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболу-

вања и туберкулоза 
 
11. ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛНИ СО ТУБЕРКУЛОЗА 
 
Лекувањето на болните од туберкулоза е најдобра 

превентивна мерка за спречување на трансмисија на 
болеста во општата популација. Со правилно и навре-

мено лекување на новите случаи со туберкулоза се пре-
венира појава на резистентни форми на оваа болест. 
Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза е 
одоговорен за набавка, складирање и дистрибуција на 
лековите за лекување на сите болни со туберкулоза во 
Македонија. 

              
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболу-

вања и туберкулоза 
 
12. ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ И НАДГРАДБА 

НА СОФТВЕРОТ ЗА  ТУБЕРКУЛОЗА 
          
Институтот за белодробни заболувања и туберкуло-

за  раководи со базата на податоци за случаите на ту-
беркулоза во Република Македонија. За 2012 година 
планирани се активности за внес на податоци, еле-
ктронска поврзаност на базите на податоци од Цен-
тралната единица и Националната Референтна лабора-
торија и менаџмент на антитуберкулотици од прва и 
втора линија. 

 
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболу-

вања и туберкулоза 
 

V. Очекувани резултати  
(индикатори на успешност) 

 
Активностите во Програмата за превентивни мерки 

за спречување на туберкулозата  кај населението во Ре-
публика Македонија за 2012 година  се очекува да биде 
реализирана 100% во секоја од планираните активно-
сти. Индикатори за успешност се процентите на реали-
зираните индикатори за секоја планирана активност 
посебно, следени на квартално и годишно ниво. 

 
VI. Потребни финансиски средства  

(обем, цена и вкупни средства) 
 
Извор на средства за реализирање на планираните 

активности во Програмата за превентивни мерки за 
спречување на туберкулоза кај населението во Репуб-
лика Македонија за 2012 година е Буџетот на Републи-
ка Македонија.(табела-1) 
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БУЏЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА НА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА 
ТУБРЕКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012година 
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VII.  Извршители на Програмата 
 
Извршители на програмата се ЈЗУ Институт за бе-

лодробни заболувања и туберкулоза-Скопје, ЈЗУ Ин-
ститут за белодробни заболувања кај децата-Козле и 
Диспанзерите за белодробни заболувања и туберкулоза 
во Македонија. 

   
VIII. Доставување на Годишни извештаи и рокови 

 
Секој извршител, податоците за своите реализира-

ни активности тековно ги доставува до Централната 
единица на Институтот каде се обработуваат и се изго-
твуваат квартални извештаи. Кварталните извештаи се 
доставуваат до Министерството за здравство - Сектор 
за превентивна здравствена заштита,  најдоцна 15 дена 
по завршување на кварталот.    

Врз основа на кварталните извештаи, ЈЗУ Институт 
за белодробни заболувања и туберкулоза изготвува Го-
дишен извештај кој се доставува до Министерството за 
здравство - Сектор за превентивна здравствена заштита 
во првата половина на декември во тековната година. 

 
IX. Следење на реализација на Програмата (мони-

торинг и евулација) 
 
Реализацијата на програмата се следи временски: 

квартално и годишно, преку зацртаните квантитативни 
цели. Централната единица на ЈЗУ Институт за бело-
дробни заболувања и туберкулоза врши контрола на 
квалитетот на реализираните активности преку евалуа-
ција на доставените индивидуални информации  од из-
вршителите, врз основа на кои се изработуваат квар-
талните извештаи. 

Оваа програма влегува во сила наредниод ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија.“ 

 
    Бр. 51-8547/1-11                 Заменик на претседателот 
9 јануари 2012 година             на Владата на Република 

    Скопје                                Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
291. 

Врз основа на член 32 став 4 точка 7 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија” бр.38/91, 46/93,  55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07,77/08, 67/09, 88/10 44/11 и 53/11), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9.1.2012 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ-
ТЕ И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 
 
I. Вовед 
 
Децата од училишна возраст се посебнa популаци-

онa групa коja се карактеризира со интензивни физич-
ки, психолошки и социјални промени, што ги прави 
исклучително ранливи на неповолните ризик фактори 
од околината. Промените во правец на стекнување по-
голема независност придружено со склоноста кон екс-
периментирање со нови животни стилови и активно-
сти, креираат нови здравствени ризици поврзани во прв 
ред со однесувањето. Поради тоа, раната детекција на 
здравствените како и на психо-социјалните, развојните 
и бихејвиоралните ризици треба да претставува прио-
ритет во грижата за училишните деца и младина. Нај-
честите причини за морбидитет и морталитет кај оваа 
возрасна група се намерните и ненамерни повреди, 
последиците од ризичното сексуално однесување, по-
реметувања на менталното здравје (депресија, аноре-
ксија, булимија), недоволна физичка активност и не-
правилна исхрана.  

Класичен метод за скрининг на здравјето на учи-
лишните деца и младина се систематските прегледи, 
кои се вршат организирано во јавните здравствени 
установи од страна на службите за превентивна здрав-
ствена заштита и превентивна стоматолошка заштита 
на училишни деца.  

Покрај систематскиот преглед, превентивниот тим 
врши и едукација на учениците, наставничкиот кадар,  
родителите/старателите преку предавања и работа во 
мала и голема група избирајќи теми според утврдените 
приоритети и според изборот на учениците. 

При систематскиот преглед се врши и редовна иму-
низација против заразни заболувања според Календа-
рот за имунизација на Република Македонија. 

Посебно вулнерабилната група на деца и адолес-
центи е онаа која е надвор од образовниот систем. 
Здравствениот сектор во соработка со патронажната 
служба, РЗМ и НВО превзема  активен пристап  во 
откривањето на овие деца и нивно упатување до пре-
вентивните тимови кои обезбедуваат превентивна 
здравствена заштита на децата. Според проценките тој 
број изнесува околу 5000 деца на возраст од 7-18 годи-
ни или 20% од вкупниот број на деца од училишна во-
зраст. Овој проблем е особено голем кај децата Роми 
кои се осипуваат во процесот на образование или пак 
не ги посетуваат редовно основните и средни учили-
шта. 

 
Целта на систематскиот преглед е:  
- Следење на физичкиот  и психосоцијалниот раз-

вој, 
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- Рана детекција на здравствени проблеми и навре-
мен третман, 

- Рано препознавање на ризични видови на однесу-
вање - детекција на бихејвиорални ризици,  

- Едукација за усвојување на здрави животни стило-
ви, 

- Едукација за важноста на  навремената и целосна 
вакцинација.  

Возраст на вршење на систематски прегледи: 
 
Задолжителни систематски прегледи се вршат во 1-

во, 3-то, 5-то, 7-мо одделение. Средношколците се оп-
фатени со систематски прегледи во 1-ви и 4-ти клас 
(или 3-та завршна година), а студентите во 1-ва година. 
Содржината на систематскиот преглед зависи од возра-
ста на ученикот. 

 
Содржина на систематскиот преглед: 
 
1. Општ лекарски преглед: 
- мерење на телесната тежина и висина и одредува-

ње на ИТМ; 
- преглед на кожата; 
- согледување на постоење на деформитети на ло-

комоторниот систем; 
- општ лекарски преглед и преглед по системи (кар-

диоваскуларен, респираторен, дигестивен, нервен, уро-
генитален систем); 

- мерење на пулсот и крвниот притисок; 
- испитување на вид, слух и говорот; 
- земање на податоци во врска со пубертетот кај 

двата пола и menarha (кај ученички и студентки); 
- земање податоци во врска со сексуалната актив-

ност на адолесцентите и употребата на контрацепција и 
заштита од СПИ; 

- земање на податоци за  употреба и злоупотреба на 
супстанци (пушење, алкохол, таблети, дроги); 

- земање податоци за рано откривање на знаци на 
депресија и други пореметувања на менталното здравје 

- земање на податоци за постоење на насилно одне-
сување (булинг) 

- давање препорака за понатамошни специјалистич-
ки прегледи доколку е потребно; 

- прибирање на податоци од наставниците и психо-
лозите за успехот и однесувањето на ученикот и дава-
ње на потребни совети; 

- контрола на извршените вакцинации и ревакцина-
ции и преземање мерки за комплетирање на вакцинал-
ниот статус. 

Наодите од систематскиот преглед се евидентираат 
во здравствениот картон; отстапувањата се запишуваат 
во здравствениот картон со преземање на соодветни 
мерки за санирање и следење. 

Контролни и целни прегледи: Во зависност од 
констатираните претходни состојби, се вршат контрол-
ни и целни прегледи за поедини видови на однесување 
или заболување/состојба. 

 
2. Лабораториски преглед 
- хемоглобин во крв и 
- албумен и билирубин во урина 
 
3. Стоматолошки преглед  
- контрола и евиденција на состојбата на забалото 

(млечни, трајни заби, кариес, екстракција и пломба ин-
декс); 

- откривање на деформитети и неправилности во 
развојот на забите и вилиците; 

- евиденција на констатираната состојба во здрав-
ствениот картон. 

 
4. Превентивна стоматолошка заштита  
Националната Стратегија за превенција на оралните 

заболувања кај децата до 14 години во Република Ма-
кедонија за периодот 2008-2018 година, предвидува 5 
групи на превентивни мерки за редукција на забниот 
кариес кај децата: 

1. Механичка и хемиска контрола  на денталниот 
плак 

2. Примена на флуориди (ендогено и егзогено) 
3. Дисциплина во режимот на внесување на шеќери 
4. Залевање на фисури и јамички 
5. Едукација и мотивација за одржување на орално-

то здравје 
 
Предвидени активности: 
- Залевање на фисурите и јамичките  (кај сите деца 

кои се во прво одделение), при што се залеваат 4-те пр-
ви трајни молари. Кај дел од децата со специјални по-
треби кај кои има висок кариес ризик, потребни се 
средства за обезбедување на пасти за локална заштита 
на нивните заби со троен ефект.  

- Здравствено-промотивни активности (изготвува-
ње, печатење и дистрибуција на едукативно-пропаган-
ден материјал) 

За извршување на овие активности и набавка на по-
требните средства одговорни се ЈЗУ Здравствени домо-
ви во Република Македонија и нивните превентивни 
тимови (стоматолог-сестра).  

За превентивната мерка едукација и мотивација за 
одржување на оралното здравје, потребни се средства 
за подготовка, печатење и дистрибуирање на едукатив-
но-пропаганден материјал (стратегија, прирачник, бро-
шури, постери), наменет за стоматолозите, гинеколози, 
педијатри, родители и деца, наставници, воспитувачи и 
др. 

Оваа активност ќе ја спроведе тендерската комисија 
во Министерството за здравство. 



18 јануари 2012  Бр. 8 - Стр. 183 
 
 

 

II. Моментална состојба 
 
Според последните обработени податоци за систе-

матски прегледи на училишни деца и младина во 
2010/2011 година беше планирано да се извршат 93.247 
систематски прегледи на ученици од основното образо-
вание и 45.033 систематски прегледи на ученици од 
средно образование. Во 2010/2011 година, во основни-
те училишта систематските прегледи се извршени кај 
85.9% од планираните ученици (80.054 ученици), доде-
ка во средните училишта извршени се 72.0% од плани-
раните систематски прегледи (32.468 ученици). 

Добиените податоци од наодите делумно ја отсли-
куваат здравстената состојба на учениците.  

Сознанијата добиени преку системот на монито-
ринг на здравјето како и сознанијата добиени од целни 
и селективни студии во Република Македонија пока-
жаа дека состојбата на оралното здравје, а посебно со-
стојбата со денталниот кариес е сериозен здравствен 
проблем, особено загрижувачко е зголемувањето на 
појавата на кариес во детска возраст. КЕП - индексот 
(просечен број на кариозни, извадени и пломбирани за-
би кај дете) кај 12 годишни деца  е висок и изнесува 
6,88, спореден со препораките на СЗО за орално здрав-
је (КЕП <3).  Со имплементирање на мерките од оваа 
Програма, постигнат е напредок во унапредување на 
оралното здравје кај децата мерено преку КИП инде-
ксот (кариес индекс просек), кој во 2007 година изнесу-
вал 3.11, додека во 2010 г. изнесувал 0.85. Податоци за 
подобрување  на КЕП индексот се очекуваат откако 
целната група за залевање на 4-те први трајни молари 
ќе наполни 12 години. 

 
III. Мерки кои треба да се преземат за подобру-

вање на состојбите 
 
Во насока на подобрување на здравствената состој-

ба и квалитетот на превентивната здравствена заштита 
на децата од училишна возраст и младината, како и 
обезбедување на одржлив систем на надзор врз подо-
брување на здравјето, потребно е извршување на след-
ните мерки: 

 
1. Мерки за подобрување на превентивната 

здравствена заштита на децата од училишна во-
зраст и младина 

- Систематски прегледи во 1-во, 3-то, 5-то, 7-мо од-
деление како и во 1-ва и 4-та година (завршна) година 
од средното образование. 

- Систематски прегледи на студенти во 1-ва година 
факултет.  

- Дополнителни превентивни контролни и целни 
прегледи кај учениците каде е најдено отстапување.  

- Превентивни стоматолошки прегледи. 

2. Јакнење на капацитетите на  тимовите кои 
обезбедуваат превентивна здравстевна заштита на 
училишни деца и младина за:  

-  активности од областа на здравствена едукација и 
промоција  

- за употреба на новиот Картон за систематски 
прегледи на ученици и упатството за систематски прег-
леди на училишни деца 

- за едукација на учениците за усвојување на здрави 
животни стилови  

- за рана детекција на бихејвиорални ризици кај 
учениците 

- за рана детекција на здравствени проблеми и упа-
тување за навремен третман 

- за комуникација со родители за зголемување на 
опфатот за имунизација со поедини вакцини како и за 
редовна имунизација против заразни заболувања спо-
ред календарот за имунизација. 

 
Овие мерки ќе се изведуваат преку: 
- Организирање и изведување на тренинзи намене-

ти за превентивните тимови, патронажната служба и 
РЗМ.  

- Изработка на прирачници за адолесцентно здравје 
и здрави животни стилови. 

 
3. Мерки за подобрување на пристапот до ин-

формации на сите деца од училишна возраст и мла-
дина, како и за родители: 

-  Изработка на здравствено-промотивни материја-
ли за ученици. 

-   Изработка на здравствено-промотивни материја-
ли за родители.  

-  Одржување на здравствено-воспитни предавања и 
работилници за ученици на теми поврзани со ризични 
видови на однесување (ризично сексуално однесување, 
сексуално преносливи инфекции, ХИВ/СИДА, употре-
ба и злоупотреба на супстанци, неправилна исхрана и 
недоволна физичка активност). 

-  Организирање и изведување  на работилници со 
родители во училиштата, рурални средини и ромски за-
едници за важноста на имунизацијата  и превенција на 
ризични видови на однесување кај децата и адолесцен-
тите. 

- Обезбедување на сеопфатни услуги за унапреду-
вање на сексуалното и репродуктивно здравје на адо-
лесценти и млади во советувалиштата за млади "Сакам 
да знам"  во амбуланта Водно и амбуланта Шуто Ори-
зари, Скопје (едукација, индивидуално и групно сове-
тување, превентивни прегледи, едукација на родители). 
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4. Мерките за унапредување на здравјето на де-
цата кои се надвор од образовниот систем: 

- Активно откривање и здравствено просветување 
преку теренски посети од страна на патронажната 
служба и РЗМ за населбите во кои живеат Роми. 

- Упатување до превентивните служби во јавниот 
здравствен сектор за систематски прегледи и имуниза-
ција.  

- Упатување до постоечки организирани форми на 
здравствена промоција и едукација во локалните заед-
ници. 

- Соработка со невладиниот сектор кој работи на 
промоција на адолесцентно здравје во локалната заед-
ница со посебен акцент на ромските населби.   

 
 
5. Следење и евалуација на здравствената со-

стојба на децата и адолесцентите: 
 
- унапредување на системот на раководење со пода-

тоци за превентивна     здравствена заштита на деца од 
училишна возраст и младина;  

- воспоставување на систем за документирање на 
наодите од систематските прегледи преку  примена на 
Картони за систематски прегледи кај училишни деца; 

- техничка и стручна подршка (теренски посети) на 
превентивните тимови,  патронажната служба и РЗМ за 
правилно  користење на  картоните  за систематски 
прегледи;  

- изготвување  на Извештај за здравствена состојба 
и заштита на децата со предлог мерки за унапредување 
на состојбата. 

 
IV. Цели на Програмата 
 
Главна цел на Програмата е да обезбеди услови за 

зачувување и унапредување на здравјето на сите деца 
од училишна возраст и студентите преку превенција и 
рана детекција на здравствените ризици и нарушувања-
та на здравјето.  

 
1. Специфични цели: 
1.1. Превенција и рана детекција на здравствените 

ризици и нарушувањата на здравјето на учениците и 
студентите. 

1.2. Јакнење на капацитетите на здравствените ра-
ботници од превентивните тимови.  

1.3. Подигање на степенот на информираност на 
учениците и студентите  за здрави животни стилови со 
цел рана превенција на незаразни заболувања.  

1.4. Документирање на податоци за здравствената 
состојба и здравственото однесување на учениците и 
студентите  во национална база на податоци која ќе 
послужи како основа за креирање на навремени и соод-
ветни јавно-здравствени интервенции. 

V. Очекувани резултати (индикатори на успеш-
ност) 

1.1.   Обем на извршени систематски прегледи (над 
90%)  

1.2. Број на откриени и прегледани деца вон обра-
зовниот систем на терен.  

1.3.   Број на едукативни работилници за родители. 
1.4. Број на изготвени и дистрибурани едукативни 

материјали – прирачници за    здравствените работни-
ци. 

1.5. Број на изготвени едукативно-промотивни ма-
теријали наменети за учениците и родителите. 

1.6. Број на извршени теренски посети за стручно-
методолошка поддршка- проценка. 

1.7. Број на работилници за проценка на капаците-
тите на превентивните тимови. 

1.8.   Индикатори за оралното здравје: 
- зголемен на % на деца без кариес на 6 годишна во-

зраст  
- намалување на вредностите на КЕП-индексот кај 

12 годишни деца  
- намалување на бројот на секстанти со гингивално 

крварење кај децата од        15 години.  
 
1. Проценка на бројот на ученици и студенти за 

2012 година 
 
Бројот на учениците и студентите кои треба да би-

дат систематски прегледани во 2012 година е добиен 
од Државниот завод за статистика. 

 
1.1. Основно образование: 
 
Во 2012 година со систематски прегледи треба да 

бидат опфатени 114.856 ученици од основните учили-
шта, од кои: 

- 22.224  ученици во 1 одделение.    
- 22.727  ученици во 3 одделение.   
- 45.682  ученици во 5 одделение.   
- 24.223  ученици во 7 одделение. 
 
1.2. Средно образование: 
Во средните училишта во текот на 2012 година, со 

систематски прегледи ќе бидат опфатени 45.655 учени-
ци и тоа: 

- 24.734  ученици во први клас       
- 20.921  ученици во четврти клас.  
 
1.3. Високо образование: 
Во 2012 година, со систематски прегледи ќе бидат 

опфатени 19.805  студенти од  прва година високо 
образование. 

Вкупно ученици (основно и средно) како и студен-
ти кои треба да бидат опфатени со систематски прегле-
ди се 180.316. 
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VI. Потребни финансиски средства  
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VII. Финансирање  
 
Мерките и активностите предвидени во оваа про-

грама ќе се финансираат од Буџетот на Република Ма-
кедонија предвиден за реализација на оваа програма за 
неосигурани ученици и студенти.  

Распределбата на средствата по Програмата ја врши 
Министерството за здравство квартално на ЈЗУ - извр-
шители на активностите, врз основа на доставени фа-
ктури и извештаи за реализација на активностите содр-
жани во Програмата.  

Со оваа програма се овозможува кофинасирање со 
грантот на холандската влада ОРИО наменет за реха-
билитација на здравствените служби за имунизација и 
систематски прегледи во висина од 1.010.000,00 дена-
ри. 

 
VIII. Извршители на Програмата 
 
Систематските прегледи ќе ги извршуваат превен-

тивните тимови од ЈЗУ- здравствени домови (доктор-
сестра), а за студентите од универзитетите системат-
ските прегледи ќе ги извршуваат превентивни тимови 
од здравствените домови како и специјализирани тимо-
ви за таа дејност во рамките на универзитите во градо-
вите каде се наоѓаат универзитетите. 

Превентивната стоматолошка заштита ќе ја извр-
шуваат превентивните стоматолошки тимови (стомато-
лог-сестра) од ЈЗУ здравствени домови.  

- Здравствено промотивната активност ќе ја извр-
шуваат истите тимови во соработка  со Заводот за 
здравствена заштита на мајки и деца. 

 
- Заводот за здравствена заштита на мајки и деца во 

соработка со Институтот за јавно здравје ќе изработи 
прирачници  за ре-проценка на превентивната служба 
за систематски прегледи и имунизација.   

- Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 
во соработка со Институтот за јавно здравје ќе врши 
едукација на тимовите за ре-проценка на превентивна-
та служба за систематски прегледи и имунизација во 
ЈЗУ-здравствени домови во Република Македонија. 

- Заводот за здравствена заштита на мајки и деца ќе 
изведува теренски посети за ре-проценка на превентив-
ните служби за систематски прегледи и имунизација во          
ЈЗУ - здравствените домови во Република Македонија 
и ќе изготви извештај за проценката. 

-  Заводот за мајки и деца ќе учествува во изготву-
вање на извештај од репроценката  и ќе изготви Упат-
ство за систематски прегледи и Прирачник за водење 
на психосоцијално интервју. 

-  Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 
во соработка со поливалентната патронажна служба и 
РЗМ ќе учествува во откривање на семејства кои имаат 
деца надвор од образовниот систем со цел вклучување 
на истите во здравствениот систем заради изведување 
на систематски прегледи вакцинација и унапредување 
на нивното здравје. 

-  Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 
во соработка со превентивните тимови и членовите на 
локалните заедници и граѓанскиот сектор ќе учествува-
ат во здравствена едукација на деца од училишна деца 
и младина кои живеат во рурални средини или припа-
ѓаат на ромските заедници и не посетуваат училиште. 

-  Советувалиштата за сексуално и репродуктивно 
здравје ″Сакам да знам″ (амбуланта Водно и амбуланта 
Шуто Оризари во рамките на Здравствен Дом Скопје) 
ќе вршат едукација, советување и превентивни прегле-
ди за сексуално и репродуктивно здравје на адолесцен-
ти и млади. 

 
IX. Доставување на Годишни извештаи и рокови  
 
Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 

во соработка со Институтот за јавно здравје ќе достави 
Информација за извршување на мерките од Програмата 
до Министерството за здравство на Република Македо-
нија.  

Институтот за Јавно здравје ќе изготви извештај за 
наодите од систематските прегледи и ќе го достави до 
Министерството за здравство на Република Македони-
ја најдоцна до 31.01.2013 година.  

 
X. Следење на реализација на Програмата (мо-

ниторинг и евулација) 
 
Надзор над спроведувањето на Програмата врши 

Министерството за здравство и по потреба поднесува 
извештај до Владата на Република Македонија. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

   
Бр. 51-8548/1 - 11              Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
292. 

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2005, 04/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011), министерот за финансии, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЦАРИНСКАТА  ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се упо-
требуваат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/2005, 147/2008, 55/2009, 141/2009, 62/2010 и 
12/2011) во Прилог 2  - Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦД, во рубирка 29 -Излезен/влезен  Царински 
орган, во табеларниот дел во точка II, царинскиот орган и шифрата „Царинска испостава ТАБАНОВЦЕ АВТО-
ПАТ 2031“ се заменува со имињата на царинските органи и шифри: 

„ 
Царинска испостава ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ Отсек за 
стоково царинење 

2030 

Царинска испостава ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ Отсек за 
патнички промет 

2031 

 “ 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила нареднот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.11-1188/1 

11 јануари 2012 година                          Министер за финансии, 
     Скопје                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
293. 

Врз основа на член 9-а, став (4) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Републи-
ка Македонија” број 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03,19/04, 33/06, 45/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 
133/09, 102/10, 24/11 и 135/11), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 
НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ КАЈ ЛИЦА СО СОПСТВЕНИЧКА, ОРГАНИЗАЦИСКА ИЛИ УПРАВУ-
ВАЧКА  ПОВРЗАНОСТ  КОИ МОЖАТ ИЛИ НА КОИ  ИМ Е НАЛОЖЕНО ДА СЕ РЕГИСТРИРААТ КАКО  

ЕДЕН ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на примена на Законот за данокот на додадена вредност кај лица со сопстве-

ничка, организациска или управувачка поврзаност кои можат или на кои им е наложено да се регистрираат ка-
ко еден даночен обврзник („Службен весник на Република Македонија” број 22/2004), образецот „ДДВ-01/ПЛ” 
се заменува со нов обрзаец „ДДВ-01/ПЛ” кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.20-41174/4-2011     

13 јануари 2012 година                           Министер за финансии, 
     Скопје                                           м-р Зоран Ставрески, с.р 

. 
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ДИРЕКЦИЈА ЗАТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
294. 

Врз основа на член 89 став 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Управниот одбор на Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони  на својата дваесет и трета редовна седница одржана на ден 
10.1.2012 година ја донесе, следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО  
ПАРТНЕРСТВО 

 
1. Во Одлуката за започнување на постапка за јавно приватно партнерство („Службен весник на Република 

Македонија" бр.157/11) членот 8 се менува и гласи:  
"Рокот за поднесување на барањето за учество во првата фаза од ограничениот повик е до 5.2.2012 година, 

а во втората фаза рокот не може да биде пократок од 40 дена од денот на испраќањето на поканите за доста-
вување на понуди". 

2. Оваа oдлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија", 
а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија. 

                                                                                                                                                                                      
Бр. 02-56/5                            Претседател на Управен одбор, 

10 јануари 2012 година                          Миле Стојановски, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 
295. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), Ми-
нистерство за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец декември 2011 година, во однос на месец ноември 2011 годи-

на,е пониска за 0,1%. 
2. Исплатата на платите за месец декември 2011 година, во однос на месец ноември 2011 година, работо-

давачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на 
правото утврдено за претходниот месец. 

 
                         Министер, 

             Спиро Ристовски, с.р. 

 
 
 


