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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2546. 

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ 
РИБОЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНИТЕ ЗОНИ 

НА  ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО 
 

1. Рибите од риболовните зони на Дојранското Езе-
ро за вршење стопански риболов се даваат на концеси-
ја за период од шест години на ДПТУ “Фишилан” ДО-
ОЕЛ – Нов Дојран. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

  
Бр. 41-4839/1            Претседател на Владата 

26 јуни 2012 година         на Република Македонија, 
    Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2547. 

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија”, бр.7/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИ-
БОЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА  
ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА  ШПИЛЈЕ 

 
1. Рибите од риболовната зона на вештачкото езеро 

– акумулација Шпилје за вршење стопански риболов се 
даваат на концесија за период од шест години на ЗЗ 
„Охридска риба” – Струга. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

Бр. 41-4845/1             Претседател на Владата 
26 јуни 2012 година         на Република Македонија, 

   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

2548. 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
26.6.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИ-
БОЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ  

ОХРИДСКО ЕЗЕРО 
 
1. Рибите од риболовното подрачје Охридско Езеро 

за вршење стопански риболов се даваат на концесија за 
период од шест години на “Пастрмка 2012” ДООЕЛ – 
Охрид. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
Бр. 41-4846/1            Претседател на Владата 

26 јуни 2012 година              на Република Македонија, 
    Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2549. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 2 од Законот 
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 6/12), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
31.7.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА  

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделу-

вање на концесии за експлоатација на минерални сурови-
ни–термоминерална вода на локалитетот „Кежовица и 
Лџи“ во Штип и локалитетот „Стрновец“ во Старо Наго-
ричане, објавени со Јавниот повик за доделување на кон-
цесии за експлоатација на минерални суровини („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 63/12). 

2. Постапката за доделување на концесии за експло-
атација на минералните суровини од точка 1 на оваа 
одлука се поништува со оглед дека за објавените лока-
литети нема ниту една пристигната понуда до истекот 
на рокот за доставување на понуди. 

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

Бр.41-5337/1                     Заменик на претседателот  
31 јули 2012 година           на Владата на Република 

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

__________ 
2550. 

Врз основа на член 66-а, став 7 од Законот за еле-
ктронските комуникации (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 
98/2008, 83/2010, 13/2012 и 59/2012, Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 31.07.2012 
година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПОЧЕТНИОТ ИЗ-
НОС НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА РАДИОФРЕ-
КВЕНЦИИТЕ, КАКО ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕ-
СТОК ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИО-
ФРЕНКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ 811-821/852-862MHZ 

 
Член 1 

Се дава согласност на почетниот износ на пазарната 
вредност на радиофреквенциите, како еднократен на-
доместок за доделување на 1 (едно) одобрение за кори-
стење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот 
опсег 811-821/852-862MHz на целата територија на Ре-
публика Македонија, а што е утврден од страна на 
Агенцијата за електронски комуникации. 

 
Член 2 

Почетниот износ на пазарната вредност на радио-
фреквенциите, како еднократен надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенции од 
член 1 на оваа одлука изнесува 25.000.000,00 (дваесет и 
пет милиони) евра, во денарска противвредност по 
средниот курс на Народна банка на денот на уплатата. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-5368/1             Претседател на Владата 

31 јули 2012 година        на Република Македонија, 
    Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2551. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе                                               

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  
                                       ЗА ПРАВДА  

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Министерство за правда бр. 07-1971/2 од           
27.06.2012 година.    

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 
 
  Бр. 41-5507/1                          Заменик на претседателот 
31 јули 2012 година                 на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 

                                            м-р Зоран Ставрески с.р 
 __________ 

2552. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе                                               

                                 О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВ-
ОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ  

СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Агенција за управување со одземен имот            
бр. 07-1972/2 од 27.06.2012 година.    

 
Член 2 

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

                                                                                  
    Бр. 41-5507/2                      Заменик на претседателот 
31 јули 2012 година                на Владата на Република 

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

__________ 
2553. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе                                               

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА  
                                   ЗДРАВСТВО  

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Министерство за здравство бр. 07-2003/2            
од 03.07.2012 година.    

 
Член 2 

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

                                                                                  
   Бр. 41-5507/3                        Заменик на претседателот 
31 јули 2012 година                на Владата на Република 

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

__________ 
2554. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе                                               

                                              
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА  
               ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА  

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Министерство за труд и социјална политика     
бр. 07- 2004/1  од 03.07.2012 година.    
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

                                                                                  
   Бр. 41-5507/4                        Заменик на претседателот 
31 јули 2012 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
2555. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе                                                       

                              
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА  

ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за здравство бр. 07-2007/2 од 
03.07.2012 година.    

 
Член 2 

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

                                                                              
  Бр. 41-5507/5                         Заменик на претседателот 
31 јули 2012 година                 на Владата на Република 

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

__________ 
2556. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе                                                       

                              
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА  

ЕКОНОМИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за економија бр. 07-2006/2 од 
03.07.2012 година.    

 
Член 2 

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

                                                                                   
   Бр. 41-5507/6                        Заменик на претседателот 
31 јули 2012 година                 на Владата на Република 

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

2557. 
Врз основа на член 9 од Закон за јавните претприја-

тија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) и 
член 88 став 1 и 2, член 89 став 1, 2 и 3, член 135 став 5 
од Закон за заштита на природата („Службен весник на 
Република Македонија“, бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 
47/11, 148/11 и 59/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 31.07.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО  

ПОДРАЧЈЕ “ЈАСЕН” – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Јавно претпријатие за 

управување и заштита на повеќенаменското подрачје 
„ЈАСЕН“ – Скопје бр.19-2393/1 од 13 октомври 2005 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.90/05, 101/05 и 165/08), членот 3 се менува и гласи: 

„Приоритетна дејност на претпријатието е заштита 
на природата, спроведување на економски активности, 
унапредување и користење на природното богатство во 
повеќенаменското подрачје. 

Покрај приоритетната дејност од став 1 на овој 
член ЈПУЗПП “ЈАСЕН” – СКОПЈЕ ги врши следните 
дејности: 

91.03 – Заштита на историски места и градби, како 
и слични знаменитости за посетители; 

91.04 – Дејности на ботанички и зоолошки градини 
и природни резервати; 

01.70 – Лов, траперство и соодветни услужни дејно-
сти; 

94.99 – Дејности на други организации врз база на 
зачленување, неспомнати на друго место; 

01.29 – Одгледување на останати повеќегодишни 
посеви; 

02.10 – Одгледување на шуми и останати дејности 
поврзани со шумарството;  

02.20 – Искористување на шумите; 
02.30 – Собирање на шумски плодови и производи, 

освен дрва; 
02.40 – Помошни услуги во шумарството; 
03.12 – Риболов во слатководни води; 
70.22 – Дејности на советување во врска со работе-

њето и останато управување; 
03.22 – Слатководна аквакултура; 
16.10  - Пилење и стружење на дрво; 
46.73 – Трговија на големо со дрва, градежен мате-

ријал и санитарна опрема; 
47.11  - Трговија на мало во неспецијализирани 

продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун; 
47.19 – Друга трговија на мало во неспецијализи-

рани продавници; 
55.20 – Одморалишта и останати објекти за покра-

ток престој; 
55.30 – Кампови, автокампови и простори за кампи-

рање;  
55.90 – Друг вид на сместување; 
56.10  - Ресторани и останати објекти за подгото-

вка и послужување на храна; 
79.11  - Дејности на туристичките агенции; 
79.12 – Дејности на организаторите на патувања 

(тур операторите);  
79.90 – Останати резервациски услуги и дејности 

поврзани со нив; 
01.11 – Одгледување на жита (освен ориз), мешун-

касти растенија и маслодајно семе;  
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01.13 – Одгледување на зеленчук, дињи и лубени-
ци, коренест и трупкаст зеленчук;  

01.26 – Одгледување на маслодајни плодови; 
01.28 – Одгледување на зачински, ароматични и ле-

ковити растенија и на растенија за употреба во фарма-
цијата;  

01.30 – Одгледување на саден материјал;  
01.63 – Дејности кои се извршуваат после собира-

ните посеви; 
11.01  - Дестилирање, прочистување и мешање на 

алкохолни пијалаци; 
11.02  - Производство на вино од грозје; 
01.43 - Одгледување на коњи и останати сродни 

животни;  
01.42 - Одгледување на други говеда и биволи; 
01.46  - Одгледување на свињи; 
01.47  - Одгледување на живина;  
01.49 - Одгледување на други животни; 
93.21 - Дејности на забавни и тематски паркови;  
93.19 - Останати спортски активности; 
93.29 - Останати забавни и рекреативни дејности, 

неспомнати на друго место “. 
 

Член 2 
Во член 8 став 1 зборовите „Одбор за контрола на 

материјално - финансиското работење“ се заменуваат 
со зборовите „Надзорен одбор за контрола на матери-
јално - финансиското работење“. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Заради успешно и ефикасно извршување на дејно-

ста, јавното претпријатие се организира во: 
- Дирекција и 
- Шест подружници“.  

Член 3 
Дирекцијата и подружниците од член 2 на оваа од-

лука со кој се менува член 8 став 2 од основниот текст 
на одлуката ќе се формираат во рок од шест месеци 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. 41-5566/1                    Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година         на Владата на Република 
   Скопје                                 Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2558. 

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 31.07.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИ-
ТЕТСКА БИБЛИОТЕКА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ –  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука на Националната установа Нацио-

нална и Универзитетска Библиотека Св.Климент 
Охридски – Скопје и престанува користењето на дел од 
недвижна ствар - деловен простор, зграда 3, влез 1, кат 
1, број 1, со површина од 121 м2, евидентирана во 
Имотен лист бр. 100121, на Катастарска Парцела бр. 
8890/1 Катастарска Општина Центар 1, со адреса на ул. 
Гоце Делчев бр.6, сопственост на Република Македо-
нија. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр. 41-5624/1                        Заменик на претседателот 
31 јули 2012 година                на Владата на Република 

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

__________ 
2559. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/202010 и 
51/2011), а во врска со член 4 став 1 од Законот за ко-
ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 31.07.2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ ДЕЛ 
ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА АМБАСАДАТА НА 
СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ ВО  
          РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава на времено користење дел 
од недвижна ствар -деловен простор, зграда 3, влез 1, 
кат 1, број 1, со површина од 121 м2, евидентирана во 
Имотен лист бр.100121, на Катастарска Парцела 
бр.8890/1 Катастарска Општина Центар 1, од објект на 
Националната установа Национална и Универзитетска 
Библиотека Св.Климент Охридски – Скопје, со адреса 
на ул.Гоце Делчев бр.6, сопственост на Република Ма-
кедонија на Амбасадата на Соединетите Американски 
Држави во Република македонија – Скопје, за органи-
зирање Американско Катче во Скопје.  

Член 2 
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 

без надомест на времено користење за период до чети-
ри години. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
 
   Бр. 41-5624/2                        Заменик на претседателот 
31 јули 2012 година                  на Владата на Република 

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

__________ 
2560. 

Врз основа на член 11 став (1) алинеја 1 од Законот 
за катастар на недвижности,  („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 40/08, 158/10, 17/11, 51/11 и 
74/12), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 31.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
1.Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната 

одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, бр.02-10365/22 од 
25.07.2012 година, донесена од Управниот одбор на Аген-
цијата, на седницата, одржана на 25.07.2012 година.  
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2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр.41-5639/1                                    Заменик на претседателот  

31 јули 2012 година                              на Владата на Република  
    Скопје                                                 Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2561. 

Врз основа на член  54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(,,Сл.весник на РМ” бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува  користе-
њето на движни ствари и тоа:  
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука  се дава-

ат без надомест на  трајно користење на Министерство-
то за информатичко општество и администрација .  

Член 3 
Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со министерот за информатичко општество и админи-
страција, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука, кои се дава-
ат на трајно користење.    

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија˝.  

Бр. 41-5673/1                    Заменик на претседателот 
31 јули 2012 година          на Владата на Република 

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

__________ 
2562. 

Врз основа на член 4 и член 5 став 1 од Законот на 
Царинската тарифа („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 23/2003, 69/2004, 10/2008, 160/2008, 
35/2010 и 11/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 31.12.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ И МЕНУВАЊЕ НА        
ЦАРИНСКАТА ТАРИФА ЗА 2012 ГОДИНА (∗)  

Член 1 
Во Одлуката за усогласување и менување на царин-

ската тарифа за 2012 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 183/11) во Царинската тари-
фа, во  ОДДЕЛОТ IX Глава 44 тарифен број 4407 тари-
фен подброј 4407 91 во тарифниот став со тарифна оз-
нака „4407 91 31 00 -----Блокови, ламели и фризи за 
паркет или дрвени блокови за под, несоставени”, во ко-
лоната 4 за единечни мерки симболот „m3” се заменува 
со симболот „m2”. 

Во тарифниот број 4411 во тарифните ставови со 
тарифни ознаки: „4411 12 10 00---Механички необра-
ботувани или површински непрекриени”, „4411 12 90 
00---Друго”, „4411 13 10 00---Механички необработу-
вани или површински непрекриени”, „4411 13 90 00---
Друго”, „4411 14 10 00---Механички необработувани 
или површински непрекриени”, „4411 14 90 00---Дру-
го”,   „4411 92 10 00---Механички необработувани или 
површински непрекриени”,  „4411 92 90 00---Друго”,  
„4411 93 10 00---Механички необработувани или повр-
шински непрекриени”,  „4411 93 90 00---Друго”,  „4411 
94 10 00---Механички необработувани или површински 
непрекриени” и „4411 94 90 00---Друго”, во колоната 4 
за единечни мерки симболот „m2” се заменува со сим-
болот „m3”. 

Во ОДДЕЛОТ XVI Глава 84 тарифен број 8477 та-
рифен подброј 8477 80 во тарифниот став со тарифна 
ознака  „8477 80 99 00---Друго”, во колоната 4 за еди-
нечни мерки симболот „p/st” се заменува со симболот 
„kg”.  

Во Глава 85, се додава нова Дополнителна забеле-
шка под точка 3 која  гласи: „3. Во смисла на тар. озна-
ки 8528 71 15 00 и 8528 71 91 00 само, поимот „модем” 
опфаќа уреди или опрема  што модулираат и демоду-
лираат влезни и излезни сигнали, како што се V.90 мо-
деми или кабелски модеми, и други уреди кои користат 
слични технологии за добивање на пристап до интер-
нет, како што се WLAN, ISDN и етернет. Степенот на 
пристап до интернет може да се ограничи од страна на 
давателот на услугата. 
                                                                 
∗ Со овој подзаконски акт се врши усогласување со Регулативите 
на Комисијата на ЕУ за имплементација, CELEX бр. 32012R0155 

Апарат од овие тарифни ознаки мора да  овозможи 
двонасочен комуникациски процес или двонасочен 
проток на информации со цел обезбедување на интера-
ктивна размена на информации.“ 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во ,,Службен весник на Република Маке-
донија“. 
 
   Бр. 41-5675/1                       Заменик на претседателот 
 31 јули 2012 година                на Владата на Република 

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

__________ 
2563. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “СТРУМИЦА 2” 

 
1. Рибите од риболовниот ревир “Струмица 2” за 

организирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗЛР “Елен” – 
Ново Село. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
Бр.41-5726/1                      Претседател на Владата 

31 јули 2012 година               на Република Македонија,            
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2564. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ТРЕСКА 3”  
1. Рибите од риболовниот ревир „Треска 3” за орга-

низирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСРРК “Вар-
дар” – Скопје. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.41-5726/2                      Претседател на Владата 

31 јули 2012 година               на Република Македонија,            
  Скопје                             м-р Никола Груевски, с.р. 
 

__________ 
2565. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.7.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ   

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ВАРДАР 9”  
1. Рибите од риболовниот ревир “Вардар 9” за орга-

низирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСРК „Неготи-
но” – Неготино. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
Бр.41-5726/3                       Претседател на Владата  

31 јули 2012 година                на Република Македонија, 
  Скопје                             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2566. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ 

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ВАРДАР 11” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир „Вардар 11” за ор-

ганизирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСРРК “Вар-
дар” – Скопје. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
    Бр.41-5726/4                      Претседател на Владата 
31 јули 2012 година               на Република Македонија, 

  Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

2567. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “БРЕГАЛНИЦА 1” 

 
1. Рибите од риболовниот ревир „Брегалница 1” за 

организирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСР “Аблани-
ца” – Берово. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
Бр.41-5726/5                      Претседател на Владата 

31 јули 2012 година                на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2568. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ 
НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ЗЛЕТОВСКА РЕКА” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир „Злетовска Река” 

за организирање на рекреативен риболов се доделуваат 
на концесија за период од шест години на СРД “Злето-
вица” – Пробиштип. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
Бр.41-5726/6                       Претседател на Владата 

31 јули 2012 година                на Република Македонија, 
Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2569. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА  
            РИБОЛОВЕН РЕВИР “ЦРНА РЕКА 4” 

 
1. Рибите од риболовниот ревир “Црна Река 4” за 

организирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСР “Пец-пец” 
– Прилеп. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
    Бр.41-5726/7                         Претседател на Владата  
31 јули 2012 година               на Република  Македонија, 

 Скопје                               м-р Никола Груевски с.р. 
__________ 

2570. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ   
НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “ОХРИДСКО ЕЗЕРО” 

 
1. Рибите од рекреативната зона “Охридско Езеро” 

за организирање на рекреативен риболов се доделуваат 
на концесија за период од шест години на “Пастрмка - 
2012” ДООЕЛ – Охрид. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
     Бр.41-5726/8                       Претседател на Владата  
31 јули 2012 година               на Република  Македонија, 

  Скопје                             м-р Никола Груевски с.р. 
__________ 

2571. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА  

 РЕКРЕАТИВНА ЗОНА „ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО” 
 
1. Рибите од рекреативната зона “Преспанско Езе-

ро” за организирање на рекреативен риболов се доде-
луваат на концесија за период од шест години на 
ЗСРРК “Вардар”– Скопје. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

  
  Бр.41-5726/9                           Претседател на Владата  
31 јули 2012 година               на Република  Македонија, 

Скопје                               м-р Никола Груевски с.р. 
__________ 

2572. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  
    НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО” 

 
1. Рибите од рекреативната зона “Дојранско Езеро” 

за организирање на рекреативен риболов се доделуваат 
на концесија за период од шест години на ДПТУ  “Фи-
шилан”ДООЕЛ – Нов Дојран. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
  Бр.41-5726/10                        Претседател на Владата  
31 јули 2012 година              на Република  Македонија, 

Скопје                               м-р Никола Груевски с.р. 
__________ 

2573. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА  
                                МАВРОВИЦА” 

 
1. Рибите од рекреативната зона “акумулација Ма-

вровица” за организирање на рекреативен риболов се 
доделуваат на концесија за период од шест години на 
СРД  “Мрена”– Св. Николе. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр.41-5726/11                        Претседател на Владата  
31 јули 2012 година               на Република  Македонија, 

Скопје                                м-р Никола Груевски с.р. 
__________ 

2574. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА  

КОЗЈАК” 
 
1. Рибите од рекреативната зона “акумулација Коз-

јак” за организирање на рекреативен риболов се доде-
луваат на концесија за период од шест години на 
ЈПУЗПП  “Јасен”– Скопје. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

  
    Бр. 41-5726/12                      Претседател на Владата  
31 јули 2012 година                на Република Македонија, 

   Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

2575. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.7.2012 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА  

СТРЕЖЕВО” 
 
1. Рибите од рекреативната зона “акумулација 

Стрежево” за организирање на рекреативен риболов се 
доделуваат на концесија за период од шест години на 
ЈП  “Стрежево”– Битола. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
Бр. 41-5726/13                    Претседател на Владата  

31 јули 2012 година               на Република Македонија, 
    Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р 

2576. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.7.2012 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  НА РЕ-
КРЕАТИВНА  ЗОНА  “АКУМУЛАЦИЈА КАЛИМАНЦИ” 

 
1. Рибите од рекреативната зона “акумулација Ка-

лиманци” за организирање на рекреативен риболов се 
доделуваат на концесија за период од шест години на 
СРД  “Шаран”– Македонска Каменица. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
Бр. 41-5726/14                   Претседател на Владата  

31 јули 2012 година              на Република Македонија, 
    Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р 

__________ 
2577. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.7.2012 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА  РЕКРЕАТИВНА  ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА  

ПАЉУРЦИ” 
 
1. Рибите од рекреативната зона “акумулација Па-

љурци” за организирање на рекреативен риболов се до-
делуваат на концесија за период од шест години на 
ЗСР  “Костреш”– Богданци. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
   Бр. 41-5726/15                      Претседател на Владата  
31 јули 2012 година               на Република Македонија, 

   Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

2578. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.7.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА  РЕКРЕАТИВНА ЗОНА  “АКУМУЛАЦИЈА  

МЛАДОСТ” 
 
1. Рибите од рекреативната зона “акумулација Мла-

дост” за организирање на рекреативен риболов се доде-
луваат на концесија за период од шест години на ЗСР  
“Бабуна”– Велес. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
   Бр. 41-5726/16                       Претседател на Владата  
31 јули 2012 година               на Република Македонија, 

    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

2579. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.7.2012 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА  РЕКРЕАТИВНА  ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА 

МАТКА”  
1. Рибите од рекреативната зона “акумулација Ма-

тка” за организирање на рекреативен риболов се доде-
луваат на концесија за период од шест години на 
ЗСРРК “Вардар”– Скопје. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

Бр. 41-5726/17                    Претседател на Владата  
31 јули 2012 година                на Република Македонија, 

     Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р 
__________ 

2580. 
Врз основа на член 45, став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 31.7.2012 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА  РЕКРЕАТИВНА ЗОНА  “АКУМУЛАЦИЈА  

СЛАТИНО” 
 
1. Рибите од рекреативната зона “акумулација Сла-

тино” за организирање на рекреативен риболов се до-
делуваат на концесија за период од шест години на 
ЗСРРК “Св. Апостол Петар”– Охрид. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
    Бр. 41-5726/18                     Претседател на Владата  
31 јули 2012 година               на Република Македонија, 

    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

2581. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија на седницата, одржана на 
31.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА  РЕКРЕАТИВНА ЗОНА  “АКУМУЛАЦИЈА  

ГЛОБОЧИЦА” 
 
1. Рибите од рекреативната зона “акумулација Гло-

бочица” за организирање на рекреативен риболов се 
доделуваат на концесија за период од шест години на 
ЗРЛЕ  “Црн Дрим”– с. Лабуништа. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

  
   Бр. 41-5726/19                       Претседател на Владата  
31 јули 2012 година                на Република Македонија, 

   Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

2582. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија на седницата, одржана на 
31.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА  РЕКРЕАТИВНА ЗОНА  “АКУМУЛАЦИЈА 

КОНЧЕ 1 И 3” 
 
1. Рибите од рекреативната зона “акумулација Кон-

че 1 и 3” за организирање на рекреативен риболов се 
доделуваат на концесија за период од шест години на 
ЛРД  “Студенец”– с. Конче. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
   Бр. 41-5726/20                       Претседател на Владата  
31 јули 2012 година               на Република Македонија, 

  Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

2583. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија на седницата, одржана на 
30.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА  

МАНТОВО” 
 
1. Рибите од рекреативната зона “акумулација Ман-

тово” за организирање на рекреативен риболов се доде-
луваат на концесија за период од шест години на ЛРД  
“Студенец”– с. Конче. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
Бр. 41-5726/21           Претседател на Владата 

31 јули 2012 година         на Република Македонија, 
   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2584. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија на седницата, одржана на 
31.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА  

РАТЕВО”  
1. Рибите од рекреативната зона “акумулација Рате-

во” за организирање на рекреативен риболов се доде-
луваат на концесија за период од шест години на ЗСР  
“Абланица”– Берово. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

  
Бр. 41-5726/22           Претседател на Владата 

31 јули 2012 година         на Република Македонија, 
    Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

2585. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија на седницата, одржана на 
31.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА  

ТУРИЈА” 
 
1. Рибите од рекреативната зона “акумулација Ту-

рија” за организирање на рекреативен риболов се доде-
луваат на концесија за период од шест години на 
“Фишнет аква”ДООЕЛ – Струмица. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

  
   Бр. 41-5726/23                Претседател на Владата 
31 јули 2012 година         на Република Македонија, 

   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

2586. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија на седницата, одржана на 
31.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА  

ШПИЛЈЕ” 
 
1. Рибите од рекреативната зона “Акумулација 

Шпилје” за организирање на рекреативен риболов се 
доделуваат на концесија за период од шест години на  
ЗЗ “Охридска риба”– Струга. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

  
   Бр. 41-5726/24              Претседател на Владата 
31 јули 2012 година         на Република Македонија, 

    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

2587. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија на седницата, одржана на 
31.7.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ  НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА  

КРУШЕВСКО ЕЗЕРО” 
 
1. Рибите од рекреативната зона “акумулација Кру-

шевско Езеро” за организирање на рекреативен рибо-
лов се доделуваат на концесија за период од шест годи-
ни на  РЗСРК “Мрена”– Крушево. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

  
    Бр. 41-5726/25           Претседател на Владата 
31 јули 2012 година         на Република Македонија, 

  Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

2588. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.98/08 и 145/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА СЛУЖ-
БАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Cо оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Службата за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија бр. 07-2099/1 од 
16.07.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-5734/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година           на Владата на Република 
  Скопје                                Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2589. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 31.7.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за внатрешни работи бр. 07-2100/2 
од 16.07.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-5735/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година           на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2590. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА  

РАЗУЗНАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Агенцијата за разузнавање бр. 07-2101/2 од 
16.07.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-5735/2                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година         на Владата на Република 
  Скопје                                 Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2591. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 31.07.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОСНОВЕН  

СУД КУМАНОВО  
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Основен суд Ку-
маново, бр. 41-3403/5 од 12.05.2012 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 61/12).  
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.41-5870/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година          на Владата на Република 
Скопје                                 Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2592. 

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 
претпријатија,  („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 
и 6/12), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 31.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА 
ПЛАЌАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ЈП „МАКЕДОНИ-
ЈАПАТ“ – СКОПЈЕ ОД СТРАНА НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
 
1.Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот 

за плаќање на услугите на ЈП „Македонијапат“ – Скоп-
је од страна на Агенцијата за државни патишта, бр.02-
388/2-2 од 30.07.2012 година.  

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

 
Бр.41-5874/1                     Заменик на претседателот  

31 јули 2012 година                 на Владата на Република 
Скопје                                   Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р.    

__________ 
2593. 

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 31.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР 
НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБО-
ТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Cо оваа одлука на досегашниот корисник Државна-
та изборна комисија и престанува користењето на нед-
вижната ствар - деловен простор, кој се наоѓа на ул. 
Мито Хаџи - Василев Јасмин бб зграда 1, влез 1, Скоп-
је, КП број 11613, КО Центар 1, со површина од 4.80 
м2 видно од имотен лист број 53637, сопственост на 
Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на времено користење без надоместок за период од три 
години на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија. 

 
Член З 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Државната избор-
на комисија и Службата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија, во рок од пет де-
на 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. 41-5915/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година          на Владата на Република 
Скопје                                 Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2594.  

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 31.07.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР 
НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБО-
ТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Cо оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за финансии -  Буџет, му престанува кори-
стењето на недвижната ствар - деловен простор, кој се 
наоѓа на ул. Мито Хаџи - Василев Јасмин бб зграда 1, 
влез 1, Скопје, КП број 11613, КО Центар 1, со повр-
шина од 24 м2 видно од имотен лист број 53637, сопс-
твеност на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на времено користење без надоместок за период од три 
години на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија. 

 
Член З 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
финансии и Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија, во рок од пет 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. 41-5915/2                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2595. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 31.07.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР 
НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБО-
ТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Член 1 
Cо оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на недвижната ствар - деловен простор, кој се 
наоѓа на ул. Мито Хаџи - Василев Јасмин бб зграда 1, 
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влез 1, Скопје, КП број 11613, КО Центар 1, со повр-
шина од 10.50 м2 видно од имотен лист број 53637, 
сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на времено користење без надоместок за период од три 
години на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
локална самоуправа и Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, во рок од 
пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-5915/3                    Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година           на Владата на Република 
Скопје                                 Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2596. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 31.07.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР 
НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБО-
ТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Cо оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за надворешни работи, му престанува кори-
стењето на недвижната ствар - деловен простор, кој се 
наоѓа на ул. Даме Груев број 6 Скопје, КП број 13476, 
13478 и 13479, КО Центар, Центар 1, со површина од 
54.52 м2 видно од имотен лист број 9314, сопственост 
на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на времено користење без надоместок за период од три 
години на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на 
оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за над-
ворешни работи и Службата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија, во рок од пет 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. 41-5915/4                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година          на Владата на Република 
Скопје                                 Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2597. 
Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 31.07.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР 
НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБО-
ТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Cо оваа одлука на досегашниот корисник Државни-
от завод за статистика, му престанува користењето на 
недвижната ствар - деловен простор, кој се наоѓа на ул. 
Даме Груев број 4 Скопје, КП број 13478, КО Центар 1, 
со површина од 16.14 м2, видно од имотен лист број 
10092, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на времено користење без надоместок за период од три 
години на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Државниот завод 
за статистика и Службата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија, во рок од пет де-
на 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. 41-5915/5                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2598. 

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 31.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ВРЕМЕНО   
КОРИСТЕЊЕ HA ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР HA 
СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТ-
И HA ВЛАДАТА HA РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Државни-
от завод за статистика, му престанува користењето на 
недвижната ствар -деловен простор, кој се наоѓа на ул. 
„Даме Груев“ број 4 Скопје, КП број 13478, КО Центар 
1, со површина од 16.14 м2, видно од имотен лист број 
10092, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на времено користење без надоместок за период од три 
години на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија. 



3 август 2012  Бр. 99 - Стр. 19 
 
 

Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Државниот завод 
за статистика и Службата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија, во рок од пет де-
на 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.41-5915/6                    Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година              на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
2599. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 31.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ВРЕМЕНО   
КОРИСТЕЊЕ HA ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР HA 
СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТ-
И HA ВЛАДАТА HA РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за финансии, му престанува користењето на 
недвижната ствар-деловен простор, кој се наоѓа на ул. 
„Даме Груев“ број 14-а Скопје, КП број 11943, КО 
Центар Центар 1, со површина од 94.76м2, видно од 
имотен лист број 9314, сопственост на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на времено користење без надоместок за период од три 
години на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
финансии и Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија, во рок од пет 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.41-5915/7                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје                                Македонија, 
                                м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
2600. 

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 31.7.2012 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ HA ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР HA 
СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ  

HA ВЛАДАТА HA РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Центар за 

управување со кризи, му престанува користењето на 
недвижната ствар-деловен простор, кој се наоѓа на ул. 
„Димче Мирчев“ бр. 9 Скопје, КП број 2499 КО Центар 
2, со површина од 7,00 м2 видно од имотен лист број 
16666, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на времено користење без надоместок за период од три 
години на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на 
оваа одлука ќе се изврши помеѓу Центарот за управување 
со кризи и Службата за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија, во рок од пет дена од де-
нот 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.41-5915/8                  Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година         на Владата на Република 
   Скопје                                 Македонија, 
                                м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
2601. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 31.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ВРЕМЕНО   
КОРИСТЕЊЕ HA ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР 
HA СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБО-
ТИ HA ВЛАДАТА HA РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за транспорт и врски, му престанува кори-
стењето на недвижната ствар-деловен простор, кој се 
наоѓа на ул. Црвена скопска општина број 4 Скопје, КП 
број 9513, КО Центар 1, со површина од 15.17 м2, вид-
но од имотен лист број 98026, сопственост на Републи-
ка Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на времено користење без надоместок за период од три 
години на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на 
оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
транспорт и врски и Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, во рок од пет 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.41-5915/9                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
2602. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 31.7.2012 година, донесе  

О Д Л У К A 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ВРЕМЕНО   
КОРИСТЕЊЕ HA ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР  
HA СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБО-
ТИ HA ВЛАДАТА HA РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за животна средина и просторно планира-
ње, му престанува користењето на недвижната ствар-
деловен простор, кој се наоѓа во објектот на МТВ, на 
кej Димитар Влахов бб зграда 1, Скопје, КП број 12231, 
КО Центар 1, со површина од 13,65 м2 видно од имо-
тен лист број 53637, сопственост на Република Маке-
донија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на времено користење без надоместок за период од три 
години на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија. 

          
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
животна средина и просторно планирање и Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, во рок од пет дена од денот на влегување-
то 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.41-5915/10                   Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година          на Владата на Република 
    Скопје                                Македонија, 
                                    м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
2603. 

Врз основа на член 16 став (6) од Законот за јавен 
долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2005, 88/2008 и 35/2011) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 31.07.2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
СО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ ХАЛКБАНК АД 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Општина Илинден се задолжува кај Халкбанк АД 

Скопје, со долгорочен кредит во износ од 569.000,00 
евра во денарска противвредност. 

Член 2 
Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на 

оваа одлука Општина Илинден ќе ги користи за финан-
сирање на Проектот „Изградба на инфраструктура за 
забрзан одржлив економски развој”,  под следните ус-
лови: 

- каматна стапка:           6,7 % на годишно ниво; 
- рок за враќање:             5 (пет) години; и 
- еднократна провизија: 0,5% од износот на кредитот. 
 

Член 3 
Условите и начинот на користење на заемот, како и 

сервисирањето на обврските кои произлегуваат од 
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит кој ќе се 
склучи помеѓу Општина Илинден и Халкбанк АД 
Скопје. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-5922/1           Претседател на Владата 

31 јули 2012 година         на Република Македонија, 
    Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 
2604. 

Врз основа на член 62 став 6 од Законот за еле-
ктронските комуникации („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 
98/2008, 83/2010, 13/2012 и 59/2012, Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 31.7.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПОЧЕТНИОТ ИЗ-
НОС НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА РАДИОФРЕ-
КВЕНЦИИТЕ, КАКО ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТОК 
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО ОПСЕГОТ 470-790 
MHZ (ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА) ЗА 2 (ДВА) ДИ-
ГИТАЛНИ ТЕРЕСТРИЈАЛНИ МУЛТИПЛЕКСИ 

 
Член 1 

Се дава согласност на почетниот износ на пазарната 
вредност на радиофреквенциите, како еднократен на-
доместок за доделување на 1 (едно) одобрение за кори-
стење на радиофреквенции за 2 дигитални терестријал-
ни мултиплекси од радиофреквенцискиот опсег 470-
790 MHz  на целата територија на Република Македо-
нија, а што е утврден од страна на Агенцијата за еле-
ктронски комуникации. 

 
Член 2 

Почетниот износ на пазарната вредност на радио-
фреквенциите, како еднократен надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенции од 
член 1 на оваа одлука изнесува 300.000,00 (триста илја-
ди) евра, во денарска противвредност по средниот курс 
на Народна банка на денот на уплатата. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-5940/1           Претседател на Владата 

31 јули 2012 година        на Република Македонија, 
    Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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2605. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.7.2012 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО  ЖЕЛИНО  ОПШТИНА ЖЕЛИНО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 
на урбанистички план за село Желино општина Желино, со намена: Зона на лесна и незагадувачка индустри-
ја, сервис и стоваришта; Зона на Големи трговски единици; Зона на спорт и рекреација ; Зона на домување во 
станбени куќи. 

 
Член 2 

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

лика Македонија”. 
 
Бр.41-5960/1                                  Заменик на претседателoт 

31 јули 2012 година                                   на Владата на Република   
         Скопје                                            Македонија, 

                                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2606. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 31.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЗА-
ШТИТНА МЕРКА ВО ФОРМА НА  ЗАШТИТНА 
ЦАРИНСКА ДАВАЧКА НА УВОЗОТ НА ДРУГИ 
ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ ШТО НЕ СЕ СО КРУЖЕН 
НАПРЕЧЕН ПРЕСЕК ОД РЕПУБЛИКА КОСОВО  

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за во-

ведување на привремена заштитна мерка во форма на 
заштитна царинска давачка на увозот на други заваре-
ни цевки што не се со кружен напречен пресек од Ре-
публика Косово („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 93/2012). 

 
Член 2 

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

Бр.41-6049/1                     Заменик на претседателoт 
31 јули 2012 година               на Владата на Република   
          Скопје                              Македонија, 

                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2607. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Рeпуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 31.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЗА-
ШТИТНА МЕРКА ВО ФОРМА НА  ЗАШТИТНА 
ЦАРИНСКА ДАВАЧКА НА УВОЗОТ НА ФЛА-
ШИРАНА   ВОДА  ОД  РЕПУБЛИКА КОСОВО  

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за во-
ведување на привремена заштитна мерка во форма на 
заштитна царинска давачка на увозот на флаширана во-
да од Република Косово („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 93/2012).  

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
Бр.41-6049/2                      Заменик на претседателoт 

31 јули 2012 година                на Владата на Република   
          Скопје                                 Македонија, 

                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2608. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) и член 8 став 6 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09 и 156/10), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 31.7.2012 година, до-
несе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА ШТИП И  

ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Штип и висината на закупнината за заку-
попримачот Друштво за производство Џонсон Кон-
тролс Штип ДООЕЛ Штип  , со седиште во Штип. 

 
Член 2 

Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп 
претставува дел од КП 313/196, со површина од 49,370.0 
м2, блок бр.14, според Имотен лист бр.204 за КО Три 
Чешми – Вон Град, Општина Штип и Геодетскиот Елабо-
рат за посебни намени за реализација на Урбанистички 
проект бр.246/2011 од 27.7.2012 година, сопственост на 
Република Македонија и претставува градежно земјиште 
според извод од Урбанистичкиот проект бр.278, локали-
тет/населено место Три Чешми, Општина Штип, издаден 
од Република Македонија, Општина Штип, под бр.17-
4154/2 од 11.06.2012 година, врз основа на Урбанистички 
проект за Технолошко индустриската развојна зона Штип 
(„Зона“), бр.Ф 3208, од 2008 година, одобрен по извршена 
ревизија, од Комисијата при Министерство за транспорт и 
врски под бр.16-14342/2, од 23.02.2008 година („градежно 
земјиште“).  

Член 3 
Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 

дава во долготраен закуп за период кој изнесува 35 
(триесет и пет) години, сметано од денот на склучува-
ње на Договорот за долготраен закуп на градежно зем-
јиште.  

Член 4 
Висината на закупнината за градежното земјиште 

од член 2 на оваа одлука изнесува:  
- во првите пет (5) години, закупнината за градеж-

ното земјиште изнесува 0,065 евро годишно за метар 
квадратен во денарска противвредност според средни-
от курс од Народна банка на Република Македонија на 
денот на исплата, односно 3.209,05 евра за една (1) го-
дина, одредено како фиксен износ.  

- по истекот на првите пет (5) години, закупнината за 
земјиштето од член 2 на оваа одлука, ќе се одредува за се-
која година посебно на истиот датум на склучување на 
Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, и 
ќе се пресметува со множење на 0.065 евра годишно за 
метар квадратен со вредноста на официјалната инфлаци-
ска стапка во Република Македонија за претходната годи-
на, но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе изнесу-
ва максимална стапка на зголемување. 

Во рок од шеесет (60) дена од датумот на склучува-
њето на Договорот за долготраен закуп на градежно 
земјиште, а врз основа на претходно писмено известу-
вање од закуподавачот до закупопримачот со специфи-
цирање на банковната сметка за плаќање, закупоприма-
чот доставува доказ за уплатен износ на сметката на 
Буџетот на Република Македонија во висина од 
16.045,25 евра во денарска противвредност според 
средниот курс од Народна банка на Република Македо-
нија на датумот на уплата, што претставува закупнина 
за првите (5) години. 

По истекот на првите (5) години сметано од дату-
мот на склучување на Договорот за долготраен закуп 
на градежно земјиште, закупнината за долготраен за-
куп на градежното земјиште од  член 2 на оваа одлука 
се плаќа за секоја година однапред најдоцна на истиот 
датум на кој е склучен Договорот за долготраен закуп 
на градежно земјиште, на сметката на Буџетот на Ре-
публика Македонија, за што претходно закупоприма-
чот го известува закуподавачот.  



3 август 2012  Бр. 99 - Стр. 31 
 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  
Бр.41-6121/2                     Заменик на претседателот  

31 јули 2012 година           на Владата на Република 
     Скопје                                  Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р.    

__________ 
2609. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење 
и располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 31.07.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КОМИСИЈАТА 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за информатичко општество и администра-
ција му престанува користењето на движните ствари – 
компјутерска опрема, и тоа: 

 
Опис на компјутерските компоненти Количина 
Хост компјутер – персонален компјутер Haier 
PC HV-2008 (3PCI) 4 
Монитор HL 1510W 28 
тенок клиент–терминал XD2 28 
глувче DM-9001 28 
тастатура DK-2088 28 
USB разводник 7 портен 6 
UTP  cat 5E кабел 5м 28 
Мултифункциски уред Xerox Work Centre PE 
120i, сериски број 3552961551 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење, за период од два месеци, без на-
домест на Комисијата за верификација на фактите. 

   
Член 3 

Министерот за информатичко општество и админи-
страција склучува договор со претседателот  на Коми-
сијата за верификација на фактите , со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука.    

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-6142/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година          на Владата на Република 
Скопје                                 Македонија, 
                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2610. 

Врз основа на член 29 став (23) од Законот за мине-
ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та , одржана на 31.07.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВНА-
ТРЕШНА И НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА ТРГОП-
РОМЕТ ТОНИ ДООЕЛ, КУМАНОВО НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ “КРИВЕ НИВЕ”, ОПШТИНА СТАРО 

НАГОРИЧАНЕ 
 
1. На Друштвото за производство внатрешна и над-

ворешна трговија ТРГОПРОМЕТ Тони ДООЕЛ, Кума-
ново, се доделува концесија за експлоатација на мине-

рална суровина – глина на локалитетот “Криве Ниве“, 
општина Старо Нагоричане, со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

  
T Y X 
1 7570229 4669134 
2 7570259 4669134 
3 7570310 4669127 
4 7570311 4669113 
5 7570313 4669095 
6 7570314 4669083 
7 7570319 4669060 
8 7570318 4669050 
9 7570332 4669055 
10 7570352 4669057 
11 7570361 4669040 
12 7570370 4669020 
13 7570373 4669007 
14 7570378 4668985 
15 7570379 4668978 
16 7570380 4668962 
17 7570350 4668928 
18 7570309 4668883 
19 7570299 4668878 
20 7570290 4668877 
21 7570251 4668894 
22 7570235 4668900 
23 7570215 4668909 
24 7570190 4668915 
25 7570183 4668925 
26 7570189 4668935 
27 7570189 4668945 
28 7570190 4668955 
29 7570190 4668960 
30 7570190 4668973 
31 7570193 4668991 
32 7570194 4668999 
33 7570196 4669011 
34 7570199 4669024 
35 7570208 4669063 
36 7570219 4669099 

 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,034515 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за 
утврдување на висината на надоместоците за издавање 
на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр. 41-5594/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година           на Владата на Република 
Скопје                                  Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2611. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.43/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 31.7.2012 година, доне-
се 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО  
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЕНИ 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. 

 Здравственото осигурување се установува како за-
должително и доброволно осигурување. Задолжително-
то здравствено осигурување се установува за сите др-
жавјани на Република Македонија заради обезбедува-
ње на здравствени услуги и парични надоместоци врз 
начелата на сеопфатност, солидарност, еднаквост и 
ефективно користење на средствата под услови утврде-
ни 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 
осигурени 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 
1.963.000.000,00 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 осигурени за 2012 
година врши Министерството за здравство и по потре-
ба ја известува Владата на Република Македонија. 

Со денот на влегување во сила престанува да важи 
Програмата за задолжително здравствено осигурување 
на државјаните на Република Македонија кои не се за-
должително здравствено осигурени за 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 8/12 
и 45/12). 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-5775/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година          на Владата на Република 
Скопје                                 Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2612. 

Врз основа на член  218 од Законот за водите 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011 и 44/2012) 
Владата на Република Македонија донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за управување со водите за 2012 го-
дина ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
12/2012) во делот II табелата  се менува и гласи: 
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Графикон 1. Број на регистрирани случаи  на ХИВ/СИДА (1990-2011)  
 

III 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

 
Бр. 41-5614/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година          на Владата на Република 
Скопје                                 Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2613. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 
здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 43/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на  31.07.2012 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 
пријавените случаи (82%) се лица кои живеат во град. 
Две третини (65%) од сите случаи се кај лица на во-
зраст од 20-39 години, односно во најпродуктивната 
возраст.  
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Начин на пренос

хетеросексуален

хомосексуален

интравенска употреба на
дроги

трансфузија на крв

пренос од мајка на дете

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   

Имплементатори на задачите во оваа стратешка об-
ласт се: 

- Институтот за јавно здравје –Скопје;  
-Центри за јавно здравје (Скопје, Тетово, Куманово, 

Охрид, Велес, Битола, Кочани, Струмица, Штип и При-
леп);   

- 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 информа-

ции 
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 
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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 целни 
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-
носл иви 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:  

- 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, Куманово, 

Охрид, Велес, Битола, Кочани, Струмица, Штип и При-
леп); 

- 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 психосоцијал-

на 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. 

 
V. Потребни финансиски средства (обем, цена  

и вкупни средства) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

VI. Финансирање (извори на обезбедување на средс-
твата – 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 5.819.000,00 денари. (Табе-
ла 2), за одредени активности наведени во табелата,  
додека останатите активности и мерки ќе се реализира-
ат во рамките на постоечките буџети на јавните здрав-
ствени установи. 

Вкупните средства за реализација на програмата из-
несуваат 5.819.000,00 денари. 

За потребите на финансирањето на имплементаци-
јата на Националната Стратегија за ХИВ/СИДА на Ре-
публика Македонија 2012-2016 година,  за фискалната 
година во  2012 се обезбедени средства од грантот по-
држан од Глобалниот фонд за ХИВ/СИДА, туберкуло-
за и маларија (Табела 3), според следната динамика на 
употреба на средствата: 
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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 32,545,440 
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: 135,740,000 

 
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. 

Со денот на влегување во сила престанува да важи 
Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА 
во Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 8/12 и 45/12). 

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

Бр.41-5651/1                     Заменик на претседателот 
31 јули 2012 година           на Владата на Република 

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

2614. 
Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.43/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 31.07.2012 година, до-
несе  

 
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. 

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 те-
жина, одредување шеќер и маснотии во крвта се битен 
елемент за навремено спречување на појава на кардио-
васкуларни заболувања. 

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 прег-
леди, мерење крвен притисок, телесна тежина и висина, 
индекс на телесна маса, одредување шеќер и маснотии во 
крвта и други лекарски совети. Резултатите од мерењата 
ќе им бидат соопштувани на лице место.  
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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, лица кои живеат сами, лица од рурални среди-
ни) 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). 

- Евидентен 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.  

- 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. 

 
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. 

5. „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗДРАВЈЕ 
ЗА СИТЕ за 2012“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 од табелата ќе се достават до Институт 
за јавно здравје на Република Македонија по завршува-
ње на активностите од Програмата и по доставен изве-
штај со резултати од активностите.  

Програмата ќе се реализира во рамки на обезбеде-
ните средства во Буџетот на Република Македонија за 
2012 година во износ од 2.000.000,00 денари.  

Со денот на влегување во сила престанува да важи 
Програмата Здравје за сите  („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 8/12 и 45/12). 

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

 
Бр. 41-5653/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година           на Владата на Република 
Скопје                                 Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2615. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 
здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија", бр. 43/2012), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 31.07.2012година, до-
несе следната 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА,СПРЕЧУВА-
ЊЕ  И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НА-
СЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО 2012 ГОДИНА  
I. ВОВЕД 

Бруцелозата во Република Македонија, како и во 
голем број други земји во Европа и во светот, сéуште 
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.  
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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 ПОДОБРУВАЊЕ 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 
дефинивно 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 окривање на заболените од бруцелоза, задол-
жително лабораториско потврдување на дијагнозата и 
нивно адекватно лекување во специјализирани здрав-
ствени 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 
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 Програма, 

во 2012 ќе се спроведуваат следните мерки и активности: 
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 Инстуи-
тутот 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 4 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. 



 Стр. 40 - Бр. 99                                                                                        3 август  2012 
 
 

Извршители: Институтот за јавно здравје 
Индикатор: Извештај за број на организирани ре-

гионални советувања. 
3. Одржување 4 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 1000 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 лабораториско/се-

ролошки тестирања, број на епидемиолошки анкети 
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. 

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. Инфор-
мациите и годишниот извештај, ИЈЗ го доставува до 
Министерството за здравство, Државниот санитарен и 
здравствен инспекторат, Фондот за здравствено осигу-
рување, Ветеринарната инспекција, Националниот со-
работник за бруцелоза и др. 

Извршители:  Институтот за јавно здравје.   
Индикатор: доставени информации  и годишен из-

вештај со епидемиолошки коментар и табеларен при-
каз на спроведените активности во целата Република. 

12. Здравствено воспитување и едукација на населе-
нието се врши преку поединечни разговори при терен-
ски посети и анкетирање на лица и домаќинства, орга-
низирани предавања во установи и институции, во на-
селбите ,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 (ИЈЗ-
на РМ ,ЦЈЗ). 

Извршители: ЦЈЗ , ИЈЗ на РМ 
Индикатор: извештај за број на остварени посети 

на семејства на заболени лица(анкети), број на предава-
ња во различни населби (58), број на настапи во медиу-
ми, 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 епи-
демиолошка служба, со ветеринарната дејност и инс-
пекциските органи. 

Табеларен приказ на обем на активности по ЦЈЗ из-
вршители 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

2011 година, мониторинг и евалуација на постигнатите 
резултати  на национално ниво ќе врши Секторот за 
контрола и превенција на заразни болести при ИЈЗ. 
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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 РЕ-

АЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на програмските активности за ис-

питување на појавата, спречувањето и сузбивањето на 
бруцелозата кај луѓето за 2011 година, потребни се 
следните средства : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2.000.000,00 денари.  

Со денот на влегување во сила престанува да важи 
Програмата за испитување на појавата, спречувањето и 
сузбивањето на бруцелозата кај населението во Репуб-
лика Макеоднија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 8/12 и 45/12). 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија.   

 
Бр. 41-5655/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година           на Владата на Република 
Скопје                                  Македонија, 
                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2616. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 
здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија", бр. 43/2012), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 31.07.2012 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 
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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, 
- 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 забо-

лувања кај децата до 14 години во Република Македонија за 
периодот 2008-2018 година, предвидува 5 групи на превентив-
ни 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.  



3 август 2012  Бр. 99 - Стр. 43 
 
 

- 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. 

 
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 подобрување 

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 материјали 
за ученици. 

- Изработка на здравствено-промотивни материјали 
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. 
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- 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). 

 
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 успешност) 

 
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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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 605.000,00 денари.  

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 Ин-
формација за извршување на мерките од Програмата до 
Министерството за здравство на Република Македонија.  

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  

(мониторинг и евулација) 
 
Надзор над спроведувањето на Програмата врши 

Министерството за здравство и по потреба поднесува 
извештај до Владата на Република Македонија. 

Со денот на влегување во сила престанува да важи 
Програмата за систематски прегледи на учениците и 
студентите во Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 8/12 и 45/12). 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

  
Бр. 41-5656/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година           на Владата на Република 
Скопје                                  Македонија, 
                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2617. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 
здравствената заштита (“Службен весник на Република 
Македонија", бр.43/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 31.07.2012 година доне-
се  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА  ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА 
ЗДРАВСТВЕНА  ЗАШТИТА  НА ОДДЕЛНИ ЗАБО-
ЛУВАЊА  НА  ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 
 
Заради обезбедување на здравствена заштита на 

граѓаните од одделни заболувања, како и заради грижа 
во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето 
на родилките и на доенчињата се обезбедуваат средс-
тва за партиципација при користењето на здравствени-
те услуги на товар на средствата од Буџетот на Репуб-
лика Македонија. 

За реализација на мерките и активностите предви-
дени во оваа програма, Владата на Република Македо-
нија обезбедува средства од Буџетот на Република Ма-
кедонија за покривање на партиципацијата при кори-
стењето на здравствена заштита на граѓаните на Репуб-
лика Македонија за заболувањата предвидени  со оваа 
програмата.  

Со донесувањето на оваа програма , им се обезбеду-
ва средства за партиципација при користењето на 
здравствената заштита:  

1. НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ДО 1 ГО-
ДИШНА ВОЗРАСТ, ЗА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ  
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ: 

-  интрапартална заштита на родилки (неоперативно 
и оперативно породување) 

- специјалистички лекарски прегледи на доенчиња  
- ортопедски лекарски преглед со ЕХО на доенчиња  
- лекување на доенчиња до една година во болнич-

ки услови 
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2.  НА ЛИЦАТА КОИ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРА-
НИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ВОЗРАСТА, ДОКОЛКУ НЕ СЕ 
ОПФАТЕНИ СО ДРУГА ПРОГРАМА ИМ СЕ ОБЕЗ-
БЕДУВА СРЕДСТВА ЗА  ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ 
КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ВР-
СКА СО ЛЕКУВАЊЕТО НА СЛЕДНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА: 

- Ревматска грозница 
- Прогресивни, нервни и мускуларни заболувања; 
- Duchenne – ова мускулна дистрофија, 
- Паркинсонова болест, 
- Миотгонии, 
- Митохондриални мниопатии, 
- Мијастении,  
- Спинални мускулни атрофии, 
- Амиотрофична латерална склероза – болести на 

моторен нервон,   
- Хередитарни сензомоторни невропатии; 
- рогресивна системска склероза (Sclerodermia); 
- Церебрална парализа; 
- Мултиплекс склероза; 
- Цистични фибрози; 
- епилепсија; 
- пемфигус и лупус еритематодес; 
- дислексија, дисграфија и дислалија (рехаб илита-

циони вежби);  
- заразни болести :  
- ХИВ/СИДА, 
- беснило (Lyssa ; Rabies), 
- цревен тифус (Typhus abdominalis), 
- црвенка (Rubeola), 
- детска парализа (Poliomyelitis anteror acuta), 
- бруцелоза (Brucellosis) 
- дифтерија (Diphtheria), 
- дизентерија (Dysenteria bacillaris), 
- туберкулозa (Tuberculosis) 
- ехинококоза (Echinococcosis), 
- заразно воспаление на мозочните обвивки 

(Meningitis), 
- заразно воспаление на мозокот (Encephalitis), 
- голема кашлица (Pertussis), 
- мали сипаници (Morbilli), 
- овчи сипаници (Varicella), 
- шарлах (Scarlatina), 
- тетанус (Tetanus), 
- хепатитис (Hepatitis), 
- заушки (Parotitis epidemica), 
- салмонелоза  (Salmonellosis), 
- колера (Cholera asiatica), 
- маларија (Malaria), 
- карантински заболувања (големи сипаници, ви-

русни хеморагични трески, чума),  
- рововска грозница (Q - treska).  

3. НА БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИ-
ЦИЕНЦИЈА 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 ди-
јализер (се користи еднократно), потрошен материјал, 

лекови за процесот на дијализа и материјални трошо-
ци. Исто така потребни се и редовни лабораториски 
анализи и дијагностички испитувања, кои се пропиша-
ни со Нормите и стандардите за водење на дијализата. 

Во Република Македонија пациентите се дијализи-
раат во Клиниката за нефрологија, Заводот за нефроло-
гија - Струга и во Центрите за дијализа во Скопје, Же-
лезара , 8-ми Септември, Битола, Велес, Гевгелија, Го-
стивар, Делчево, Дебар, Кавадарци, Кочани, Куманово, 
Крива Паланка, Прилеп, Струмица, Струга, Тетово и 
Штип, и 20 странски државјани кои се на хроничната 
дијализна програма согласно горенаведената Спогодба.  

Според инциденцата на заболувањето, средниот го-
дисен процентуален пораст за инциденцата изнесува 
11%, а средниот годишен процентуален пораст за пре-
валенцата изнесува 5% и е 108,7 на 1000 000 жители, 
како и со пресметување на морталитетот во изминатите 
години, во 2012 година ќе бидат третирани  и 20 стран-
ски државјани. 

За пресметување на вкупните средства кои се по-
требни за странските државјани и партиципацијата за 
сите пациенти кои се на дијализен третман, потребно е 
да се пресмета просечната цена на чинење на еднократ-
на дијализа која варира во зависност од видот на дија-
лизата и здравствената состојба на пациентот. 

Податоците кои се користени се добиени од здрав-
ствените установи и Фондот за здравствено осигурува-
ње на Република Македонија 

 
4.  ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОРГАНИ  

Согласно планот и програмата за работа на Универ-
зитетските клиники во Скопје, а почитувајќи ги про-
сторните и кадровските можности и ограничувања, 
планирано е да се извршат приближно 20 пресадувања 
на бубрег. Бројот на трансплантациите зависи и од 
обезбедување на бубрези кои би можеле да се трансп-
лантираат од жив донор или со кадаверична трансплан-
тација. 

За успешноста на трансплантацијата покрај кадров-
ските, просторните и техничките можности, потребно е 
да се обезбедат и имуносупресивни лекови кои ќе го 
спречат процесот на отфрлање на трансплантатот – 
Micophenolic acid,  Cyclosporine. Истите се примаат во 
континуитет во понатамошниот период. 

Трансплантација на бубрези се врши на Универзи-
тетската клиника за урологија во соработка со Универ-
зитетската клиника за нефрологија и други клиники, а 
по претходна типизација на ткивата на давателот и 
примателот во Републичкиот завод за трансфузиологи-
ја. Посттрансплантациониот рехабилитационен трет-
ман ќе се обавува на Клиниката за нефрологија. 

Во 2012 година планирано е да се извршат нови 
пресадувања на коскена срцевина. Трансплантацијата 
на коскената срцевина ќе се врши на Универзитетската 
клиника за хематологија. За успешноста на трансплан-
тацијата на коскена срцевина за сите болни, потребно е 
да се обезбеди имуносупресивниот лек Cyclosporin. 

Осигурените лица правата од здравствената зашти-
та ги остваруваат врз основа на своето здравствено 
осигурување, за партиципација на осигурените лица, 
(како за примателот така и за давателот), средства се 
обезбедуваат преку Буџетот на Република Македонија. 
За прифаќање на трансплантатот се користат следните 
лекови: 

Caps. Micophenolic acid a 250mg., filmtableti od 
500mg., tabl. od 180mg, 360mg, како i Caps. Cyclosporine 
a 25mg., 50mg, 100mg., sol.Ciclosporin a 100mg/1ml. 

Во продолжение се дадени вкупните количини на 
лекови за трансплантирани болни. 

За 20 нови трансплантации на бубрег е потребно:  
Caps. Ciclosporin 600 скатули  
Caps. Micophenolic acid 580 скатули 
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За 105 стари случаи потребно е  
Caps. Ciclosporin 3 200 скатули .  
Caps. Micophenolic acid 3060 скатули  
За 30 нови случаи на трансплантација на коскена 

срцевина е потребно:  
250 Amp. Ciclosporin од 250 мг 
Sol. Ciclosporin од 100мг/1мл , 30 скатули   
За 68 стари случаи потребни се: 
Caps. Ciclosporin од 100 мг, 255 скатули  
За 2 случаи на трансплантирани болни на црн дроб 

се потребни:  
Caps. Ciclosporin од 100 мг, 26  скатули  
Caps. Micophenolic acid 55 скатули .  
 

5. МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА 
 
Малигните заболувања претставуваат многу серио-

зен здравствен, социјален и економски проблем заради 
тежината на заболувањето, должината на лекувањето, 
долготрајната неспособност за работа како и лошата 
прогноза. Во Република Македонија, малигните забо-
лувања се на второ место по застапеност веднаш по 
кардиоваскуларните болести. 

Според статистичките податоци во Република Ма-
кедонија во 2012 година се очекува да има околу 3.600 
заболени од разни видови на малигни заболувања. Во 
лекувањето на заболените од малигни болести учеству-
ваат Институтот за онкологија и радиотерапија, Клини-
ката за хематологија, Клиниката за детски болести, Хи-
руршките клиники и други здравствени установи во 
Републиката. Здравствената заштита се состои од рано 
откривање и ефикасно лекување на заболените.  

Програмата опфаќа лекување на малигните болести 
со хируршки третман, зрачење и апликација на хемио-
терапија (цитостатици). Видот и начинот на третманот 
зависи од природата и стадиумот на болеста.  

Со оваа програма се обезбедуваат средства за пар-
тиципација за осигурените лица, а осигурените лица 
правата од здравствената заштита ги остваруваат врз 
основа на своето здравствено осигурување. 

  
6 . ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ - ДИАБЕТЕС МЕЛИТУС 
 
Диабетес мелитус е метаболен синдром на висок 

шеќер во крвта, како резултат на апсолутен или релати-
вен недостаток на инсулин и/или инсулинска резистен-
ција со пореметен метаболизам на јаглени хидрати, ма-
сти и протеини и претставува едно од почестите забо-
лувања во Републиката. Се јавува кај околу 5,6% од на-
селението. Примарно се карактеризира со хиперглике-
мија, како и појава на микроваскуларни (ретинопатија, 
нефропатија и невропатија) и макроваскуларни комп-
ликации (коронарна срцева болест, цереброваскуларна 
болест и периферна васкуларна болест), со зголемен 
морталитет и морбидитет и со намален квалитет на жи-
вот.  

Истовремено се напоменува дека за секој инсулино-
зависник пациент потребно е на секои два месеци да се 
врши по еден специјалистички контролен преглед или 
годишно шест прегледи по пациент.  

  
7. ХОРМОН ЗА РАСТ  

Хормонот за раст се користи кај децата, кај кои што 
е пореметен процесот на растење пред се заради недо-
статок на овој хормон. Со неговата употреба се воспо-
ставува рамнотежа на сите функции во организмот. 

Во Република Македонија годишно околу 63 деца 
имаат потреба од хормонска терапија. Вкупната бројка 
на деца кои примаат хормон за раст се определува врз 
медицински критериуми.  Хормонот за раст се користи 
за децата кај кои не е завршено затворање на епифиз-
ните рскавици. 

Децата се третираат на клиниката за детски болести 
во Скопје. 

За лекување на децата со проблеми во процесот на 
растење се користи Nordipin-nordilet ампули од 5мг - 
1.5мл, 10мг - 1.5мл  и 15мг - 1.5мл. 

 
8. 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. Неспособноста на организмот за соз-
давање на овие фактори предизвикува крварења од ми-
кро и макротраумите кои не можат да се сопрат освен 
со употреба на нив, така да доколку овие болни аде-
кватно и навремено не се лекуваат, кај нив можат да 
настанат сериозни компликации, смрт како и траен ин-
валидитет. 

Според податоците на Центарот за хемофилија во 
Републичкиот завод за трансфузиологија во Република 
Македонија се регистрирани 210 пациенти со хемофи-
лија А и 105 пациент со хемофилија Б.  Лекувањето на 
пациентите се врши во Републичкиот завод за трансфу-
зиологија, Клиниката за детски болести, Клиниката за 
хирургија, Клиниката за хематологија и останатите 
здравствени установи во Републиката. Европската и 
светската асоцијација на хемофиличарите препорачу-
ваат лекување  со фактор VIII или фактор IX. Употре-
бата на фактор VIII  или фактор IX е неопходна во ле-
кувањето на овие болни заради минимизирање на ризи-
кот од трансмисија на вируси, особено на ХИВ - виру-
сот, поефикасно лекување на болните со што би се на-
малиле трошоците за болничко лекување, намалување 
на последиците кај болните во однос на инвалидитет, 
можност за нивно вклучување во секојдневниот живот.  

Во животно загрозувачки ситуации, како и во пре-
вентивни случаи за домашно лекување на пациенти (5 
случаи годишно), потребно е да се употреби и реком-
бинантен фактор VIIA.   

- За 210 пациенти со хемофилија А потребни се 
6.000.000 IE фактор VIII. 

- За 100 пациенти со хемофилија Б потребно е 
2.000.000 JE фактор IX. 

- За 5 пациенти со хемофилија потребни се 600 амп. 
со рекомбинантен фактор VIIA.  novoseven амп. 

Покрај активностите на лекувањето на пациентите 
со хемофилија, потребен е и интегративен и сеопфатен 
пристап, со цел подобрување на состојбата на пациен-
тите преку рано препознавање и навремено лекување 
на овие пациенти, едукација на нивните семејства и др. 
За таа цел Центарот за хемофилија при Институтот за 
трансфузиона медицина заедно со НВО ги проширува 
досегашните активности со цел прераснување во цен-
тар за сеопфатна грижа.  

Превенција на компликации кај лицата со хемофи-
лија во Македонија се спроведува со редовни (6-12ме-
сечни) контролни прегледи и континуирана едукација 
на медицинскиот персонал и лицата сто хемофилија и 
членовите на нивните семејства.  

Превентивните прегледи кај лицата со хемофилија 
се: 

- контрола на присуство на вирусни маркери  - a-
HIV, a-HCV i HBsAg 

- определување на нивото на коагулациските факто-
ри 

- определување на присуство на инхибитори  
- хепатални иследувања 
Продолжувањето на континуираната медицинска 

едукацијата на медицинскиот персонал кој е вработен 
во Центарот за хемофилија е преку:   

1. Организирање на работилници (3) во трите реги-
онални центри (Тетово, Битола и Штип) за медицин-
скиот персонал инволвиран во лекувањето на хемофи-
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лијата, промоција на предностите и придобивките од 
новиот пристап и начини на лекување на полето на хе-
мофилијата: 

- работилница за дентално здравје и хемофилија 
- работилница за физиотерапија и рехабилитација и 

хемофилија 
- работилница за жени и коагулопатии 
 

2.  Работилница за обука на едукатори за полето  
на хемофилијата 

 
- работилницата ќе биде наменета за лекарите спе-

цијалисти кои ќе бидат одговорни за превентивни прег-
леди на децата во градинките. 

Подигнување на нивото на едукација на лицата за-
болени од хемофилија и нивните семејства: 

1.  Едукација на лицата заболени од хемофилија и 
нивните семејства (акцентот ќе биде насочен кон нови-
от концепт за мултидисциплинарен пристап на болните 
од хемофилија). 

- обука за само-администрирање на факторите и 
развој на поефикасен домашен третман 

 
2. Зајакнување на соработката помеѓу Центарот за 
хемофилија и  Граѓанското здружение на лицата 

болни од хемофилија – Хемолог 
 

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА 

 
1. За здравствена заштита на родилките и доенчиња 

до 1-на  годишна    возраст потребни се средства за: 
1. Интрапартална заштита на родилки   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во точката 2.„За лекување во врска со наведените 

заболувања од точка 2 на оваа програма,потребни се 
средства за“: табелата се заменува со нова табела, која 
гласи: 

1.  Специјалистички лекарски преглед – x 40  ден. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Во точката 3.„За болни со хронична бубрежна инсу-

фициенција и нивно третирање со дијализа од точка 3 
на оваа програма потребни се средства за:” табелата се 
заменува со нова табела, која гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
Во точката 5.„За малигни заболувања од точка 5 од 

оваа програма,потребни се средства за“: табелата се 
заменува со нова табела, која гласи: 

 
 
 
 
 
 
 

ВКУПНО ЗА: точка 1,2,3,4,5,6,7, и 8........ 24.000.000,00 
Вкупно потребни средства за реализирање на оваа 

програма се 24.000.000,00 денари за партиципација на 
осигурените лица во врска со лекувањето на одделни 
заболувања, породувањето и здравствената заштита на 
доенчињата.  

Средствата предвидени за партиципација во оваа 
програма, Министерството за здравство ги дозначува 
до јавните здравствени установи  согласно планирани-
те средстваво утврдени во табелите поединечно по ос-
нов на сите услуги на здравствена заштита врз основа 
на фактички документирана евиденција за ослободува-
ње од партиципација на корисниците на здравствените 
услуги за основите наведени во оваа програма. 

За нереализирани обврски од 2011 година, од реа-
лизираните мерки и активности планирани во програ-
мата се наменуваат средства  и тоа: 

- за точка  1.За здравствена заштита на родилките и 
доенчињата до 1-на годишна возраст потребни се 
средства за : =5.000.000,00 денари, 

- за точка 2..За лекување во врска со наведените за-
болувања од точка 2 на оваа програма,потребни се 
средства за :=1.000.000,00 денари, 

- за точка 3.За болни со хронична бубрежна инсу-
фициенција и нивно третирање со дијализа од точка 3 
на оваа програма потребни се средства за 
:=3.879.800,00 денари и  

- точка 5.За малигни заболувања од точка 5 од оваа 
програма,потребни се средства за :=3.000.000,00 дена-
ри . 

Вкупно неизмирени обврски од 2011 година се 
12.879.800,00 денари.  

Министерството за здравство врши надзор над 
спроведување на програмата за што ќе се изготви по-
себно упатство за реализација на средствата за јавните 
здравствени установи и по потреба поднесува извештај 
до Владата на Република Македонија. 

Здравствените установи имаат обврска најдоцна до 
25.01.2013 година да достават до Министерството за 
здравство извештаи за реализацијата на средствата и 
наменското користење на истите согласно критериуми-
те утврдени во  Програмата. 

 Со денот на влегување во сила престанува да важи 
Програма за партиципација при користењето на здрав-
ствена  заштита од одделни заразни заболувања на гра-
ѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчи-
њата („Службен весник на Република Македонија“ број 
7/12 и 45/12). 

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

 
Бр.41-5679/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година          на Владата на Република 
Скопје                                 Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 16 став 1 алинеја 10 и став 3 од 
Законот за здравствената заштита ("Службен весник на 
Република Македонија", бр.43/12), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 31.07.2012 
гоидна 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 ин-
сулински недостаток и/или инсулинска резистенција.  

- 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 Маке-
донија 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 апсо-
лутен 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 гликоза 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-
квалитетен живот и одложување 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 веќе не е можно регулирањето на нивото на шеќер 
во крвта, а кои се со дијабетес тип 2 се регулира согласно 
постоечки протоколи за препишување на инсулин и при-
рачници со клинички упатства. Прирачниците нудат пра-
ктични совети за дијагноза и нега на луѓе 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 соодветно на потребите и па-
раметрите на луѓето со дијабетес, како и на лицата во нив-
ниот најблизок круг/семејство. Луѓето со дијабетес тип 2 
треба да имаат можност да носат одлуки за сопственото 
лекување и грижа базирани на информации од соработка-
та со здравствените работници. Нивното лекување е кон-
тинуирано, 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. 
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 Добрата комуникација меѓу пациентот и здравстве-
ните работници е неопходна и суштинска во обезбеду-
вање на контрола на ова заболување. 

 
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, подигнатиот ин-
сулин 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 го-
дина расте. 

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.  

Министерството за здравство одлучи за 2012 годи-
на 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 2012 ГОДИНА 
 
Сите центри  за дијабет ширум земјата ги набавува-

ат потребните количини од инсулинот од Министерс-
твото за здравство, кое на овој начин ја презеде врз се-
бе одговорноста за непрекинатото снабдување со инсу-
лин на сите пациенти на кој тој им е неопходен. На 
овој начин се елиминираа стравувањата од повремен 
недостиг од овој лек кои се појавуваа во одредени цен-
три во внатрешноста на земјата, предизвикани од нее-
фикасниот начин на планирање и распределба на неоп-
ходните финансиски средства за набавка на инсулинот 
од страна на болниците и здравствените домови.  

Централизираната набавка на инсулин, што ја пра-
виме по позитивниот пример со набавка на вакцините 
донесе неколку значајни придобивки. Прво, за пациен-
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 неопходен и тоа во секое време и це-
лосно бесплатно и ќе 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 пациентите и трето, 
ваквиот начин му овозможува на Министерството по-
голема контрола врз начинот на издавање на лекот. 

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 
преку контроли на лице место во инсулинските аптеки, 
контрола на залихите на инсулин преку Регистарот за 
дијабетес врз електронските рецепти кои се препишу-
ваат од страна на докторите за месечна доза на инсу-
лин по пациент, следење на работата на докторите дали 
е во согласност со Протоколите за лекување на дијабе-
тес тип 2 и редовни состаноци со докторите, фармаце-
втите и медицинските сестри вклучени во процесот на 
издавање на инсулинот, прави исто така значителна за-
штеда. Овие контроли ќе овозможат намалување на до-
машните резерви на инсулин кај пациентите и рацио-
нална нарачка во текот на месецот. 

 
3. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА ИНСУ-

ЛИН, 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, 
ленти за мерење на шеќерот во крвта за 2012 година е 
464.510.000,00 денари и Едукација за пациентите со 
тип 1 во износ од 90.000 денари. 
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Потреба од ленти за мерење на шеќер во крв  
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 шеќерот 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 ендокрино-
логија, 90% од хоспитализираните пациенти се поради 
компликации поради нерегулиран шеќер во крв како 
хипогликемија и кетоацидоза. Овие пациенти се при-
мат на болничко лекување само за регулација на шеќе-
рот. Една хоспитализација чини 40.000 денари по паци-
ент. Оваа дијагноза се третира секојдневно на клиника-
та. Тоа покажува дека лицата со дијабетес се недовол-
но едуцирани за саморегулацијата на шеќерот во крвта. 
Доколку пациентите ги имаат потребните количини на 
ленти за мерење на шеќер и имаат добра едукација за 
саморегулација на шеќерот во крв, овие трошоци мно-
гу ќе се намалат. 

Во соседните држави лентите за мерење на шеќер 
во крв се обезбедуваат преку Националните програми 
за дијабетес.  

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 организира 
Здружението на дијабетичари на Република Македонија 
неколку пати годишно. Едукација за пациентите со тип 1 
дијабетес кои се претежно млада популација нема кој да 
организира бидејки во Република Македонија не постои 
Здружение за пациенти со тип 1 дијабетес.  

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 90.000 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 ви-
сок шеќер, прилагодување на инсулинската доза. На 
кампот се изведува и истражување, каде лицата со ди-
јабетес пополнуваат прашалник пред и по завршување 
на кампот за знаењето за дијабетес, а целта е да се по-
каже дека знаењето со дијабетес се подобрува по кам-
пот. Една од целите на кампот е подобрување на сред-
ната вредност на шеќерот во крв во наредниот период. 

 
Со денот на влегување во сила престанува да важи 

Програмата за обезбедување инсулин, инсулински иг-
ли, глукагон, ленти за мерење шеќер и едукација за 
третман и контрола на дијабетесот за 2012 година во 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 8/12 и 45/12). 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ 

 
Бр.41-5697/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година          на Владата на Република 
Скопје                                  Македонија, 
                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2619. 

Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот за 
здравствената заштита (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 43/2012), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 31.7.2012 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 ограничувачка 
околност за фармацевтската индустрија да превземат 
дополнителни истражувања за овие болести. Иако, од 
секое ретко заболувања засега се заболени само огра-
ничен број на пациенти, лекувањето на ретките боле-
сти се социјално и етички релевантни. Малиот број на 
потенцијални пациенти по болест ја ограничува еко-
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номската привлечност за превземање, истражување и 
развој на лекови за третирање на ретки болести. Произ-
водните процеси пак треба да се развијат на исти висо-
ки стандардни нивоа на безбедност, квалитет и ефика-
ност, 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 
42.000.000,00 денари.  

 
Ред. Бр. Активности 

 
Вкупен износ 

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

42.000.000,00 

  ВКУПНО: 42.000.000,00 
 
 

II. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Вкупните средства за реализација на оваа програма 

изнесуваат 42.000.000,00 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 спро-

ведување на Програмата за што ќе изготви посебно упат-
ство за реализација на средствата кое ќе биде доставено 
до јавните здравствени установи и по потреба поднесува 
извештај до Владата на Република Македонија.  

ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
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Јавните здравствените установи кои се извршители 

на Програмата, најдоцна до 15.02.2013 година да доста-
ват до Министерството за здравство годишни извештаи 
за реализираните мерки и активности во 2012 година, 
предвидени со оваа програма. 

Со денот на влегување во сила престанува да важи 
Програмата Програма за лекување на ретки болести во 
Република Македонија за 2012 година  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број  8/12). 

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

 
Бр.41-5699/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година          на Владата на Република 
Скопје                                  Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2620. 

Врз основа на член 16 став 1 алинеја  8 и став 3 од 
Законот за здравствената заштита („Службен весник на 
Република Македонија", бр. 43/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
31.7.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИ 
КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА И АКТИВНО-
СТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО ХЕМОФИЛИЈА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА  

Со член 16 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 ИНСУФИЦИЕНЦИЈА 

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 ди-
јализер (се користи еднократно), потрошен материјал, 
лекови за процесот на дијализа и материјални трошо-
ци. Исто така потребни се и редовни лабораториски 
анализи и дијагностички испитувања, кои се пропиша-
ни со Нормите и стандардите за водење на дијализата. 

Согласно горенаведената спогодба, во ЈЗУ Завод за 
нефрологија Струга се дијализираат 20 странски др-
жавјани кои се на хроничната дијализна програма.  

  
2. ПРЕВЕНЦИЈА НА КОМПЛИКАЦИИ КАЈ ЛИЦАТА 

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 животно загрозувачки крварења при 
кои се исцрпени сите терапевтски можности потребни 
се 1000 вијали рекомбинантен фактор VIIA.   

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 нивните 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 
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Од особено 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 ново дијагностицирани 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 ќе 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 Република Македонија.  

Едукацијата е наменета за медицински сестри вра-
ботени во сите здравствени установи каде се третираат 
лицата со хемофилија и von Willebrand – ова болест во 
Република Македонија.   

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.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
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 5.423.000,00 
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. 

Со денот на влегување во сила престанува да важи 
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 („Службен весник на Република Македонија„ 
бр.8/12 и 45/12) 

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

 
Бр.41-5700/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година          на Владата на Република 
Скопје                                  Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2621. 

Врз основа  на член 16 став 1 алинеја 7  и став 3 од 
Законот за здравствена заштита („Службен весник на  
Република Македонија“ бр. 43/12), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 31.07.2012 
година, донесе   

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА  КРВО-
ДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   

ЗА 2012 ГОДИНА  
I. В О В Е Д 

 
Крводарителството има нагласено општествено значе-

ње и претставува дејност од општ интерес за Република 
Македонија. Без потребните количества сигурна крв и крв-
ни продукти не е можно да се обезбеди современа, квали-
тетна 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. 
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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-

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 КРВОДАРИТЕЛСТВОТО 

 
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. 
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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 ПРОДУКТИ 
 
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 КРВОДАРИТЕЛИТЕ 
 
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; 

- 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 КОНКРЕТНИ 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 областа 
на крводарителството ги врши следните задачи : 

- Континуирана здравствено-воспитна и мотиваци-
ска 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 ; 
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- 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 изве{таи за реализација на Програ-
мата 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 крводари-
телство 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 редо-
вите на клубови на крводарители кои активно се  вклу-
чени во процесот на организирање на акциите за до-
броволно крводарување во  нивните средини; 

Зголемен е бројот на млади крводарители кои пона-
таму како пиер едукатори придонесоа за зголемување 
на бројот на нови крводарители и регрутирање во ре-
довни крводарители; 

Зголемен е бројот на доброволни крводарители, а 
намален е бројот на фамилијарните дарители; 

Подобрена е соработката и комуникацијата меѓу из-
вршителите во реализирање на задачите и обврските во 
Програмата за организирање и унапредување на крво-
дарителството во Р.М.; 

Воспоставена е софистицирана програма за водење 
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 Република 
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 : 
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XI. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Вкупните средства за реализација на Програмата 

изнесуваат 5.000.000,00 денари. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија  
за 2012 година во износ од 5.000.000,00 денари.  

 
XII. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 

 
Распределбата на средствата по Програмата ќе ја 

врши Министерството за здравство квартално на Црве-
ниот крст на Република Македонија  и Републичкиот 
завод за трансфузиологија извршители на активности-
те, врз основа на доставени фактури и извештаи за реа-
лизација на мерките и активностите содржани во Про-
грамата.      

Црвениот крст на Република Македонија  најдоцна 
до 31.01.2013 година  доставува до Министерството за 
здравство Годишен извештај за реализираните актив-
ности предвидени со Програмата за  2012 година.  

Црвениот крст на Република Македонија, согласно 
сопствената евиденција на податоци на крводарители 
(електронска обработка на податоци и пишани форму-
лари) добиени од страна на оп{тинските организации 
на Црвен крст за реализиран број на крводарувања, из-
готвува месечни прегледи за реализиран број на крво-
дарувања во Република Македонија и квартално за се-
кое тромесечие во годината подготвува извештаи и фа-
ктури 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 ко-

ристење на здравствени услуги на дарители со над 10 
крводарувања се трансферираат квартално до здрав-
ствените установи за 6.000 крводарители по просечна 
партиципација за користење на здравствени услуги по 
крводарител, годишно се трансферираат средства во 
вкупен износ од 1.000.000,00 денари.  

 
XIV. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 
Мониторинг и евалуација за спроведување на про-

грамата за организирање и унапредување на крводари-
телството континуирано во текот на годината ќе врши 
Црвениот крст на Република Македонија и за тоа во из-
вештаите ќе го информира министерството за здрав-
ство. 

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. 

Со денот на влегување во сила престанува да важи 
Програмата за  организирање и унапредување на крво-
дарителството во Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 8/12 и 45/12). 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија. 

 
Бр.41-5702/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година          на Владата на Република 
Скопје                                 Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
2622. 

Врз основа на  член 57,  став 7, од Законот за здрав-
јето на растенијата (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/2010, 
17/2011 и 148/2011), Владата на Република Македони-
ја,  на седницата, одржана на 31.07.2012 година, донесе   

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА  
ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА ВО 2012 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за здравје на растенијата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 12/12) во Делот I 
во воведната реченица и табелата износот 
„4.000.000,00“ се заменува со износот „2.000.000,00“. 

 
II 

Делот II се менува и гласи: 
,,Средствата утврдени во дел  I од оваа програма ќе 

се користат за: 
 
 
 
 

 
 
 

III 
Делот III се менува и гласи: 
,,Средствата од дел II точка 1 на оваа програма во 

износ од 1.085.000,00 денари ќе се користат за: 
 

 
 
 
 
 
 

IV 
Делот  IV се менува и гласи: 
,,Средствата од дел II точка 2 на оваа програма во 

износ од 400.000,00 денари ќе се користат за: 
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V 
Делот V се менува и гласи: 
,,Средствата од дел II точка 3 на оваа програма во 

износ од 515.000,00 денари ќе се користат за: 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        

VI 
Дел VI се менува и гласи: 
,,Средствата од дел III алинеја 2, дел IV и дел V 

алинеи 2 и 3 на оваа програма ќе се исплатуваат со ре-
шение на министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средствата од дел III алинеја 1 и дел V алинеја 1 на 
оваа програма ќе се исплатуваат преку постапка за јав-
на набавка.’’ 

 
VII 

Оваа програма влегува наредниот ден од  денот на 
објавувањето во ,,Службен весник на Република Маке-
донија“.“ 

 
Бр. 41-5709/1                     Заменик на претседателот 

31 јули 2012 година          на Владата на Република 
Скопје                                 Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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