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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 13 став (2) од Законот за јавно здравје („Службен весник на
Република Македонија бр. 22/2010 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

1. Во Националната годишна програма за јавно здравје во Република Mакедонија за
2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/14), во Глава „А.
ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ (ЦЈЗ)“, дел II „Санитарно-хигиенска дејност со
здравствена екологија“, точка 1 „Процена на здравствено-еколошкиот ризик и
приоритетни јавно-здравствени проблеми поврзани со здравствената екологија“, во
потточката 1.1 „Процена на здравствено-еколошкиот ризик во врска со квалитетот на
водите за пиење и водоснабдувањеето како и воспоставување на здравствена
евиденција на водоснабдувањето“, табелата бр. 1.1 се менува и гласи:



Во потточката 1.2 „Процена на здравствено-еколошкиот ризик од квалитетот на
површинските води од јавно-здравствен аспект табелата број. 1.2 „Следење на
квалитетот на површински води“, се менува и гласи:

Во точка 2. „Безбедност на храна од јавно здравствен аспект“, во потточката 2.1
„Следење на безбедноста на храната наменети за одредени популациони групи со
цел да се превенираат болестите поврзани со небезбедна храна“, табелите број 1.
„Следење на безбедноста на храната во образовни установи; 2. „Следење на
безбедност на храната во болници“ и 3. „Следење на безбедност на храната во
домови за згрижување на стари лица“, се менуваат и гласат:





Во Глава В. “ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ“, дел II „Санитарно хигиенска дејност со
здравствена екологија“, точка 1. „Процена на здравствено-еколошки ризик и приоритетни
јавно-здравствени проблеми поврзани со здравствената екологија“, во потточката 1.2
„Вирусолошка анализа на водата за пиење“, ставот 3, се менува и гласи:
„Со мониторинг на вирусите во водата за пиење во Република Македонија ќе се отпочне во
2015 година“.



Табела број 1 се менува и гласи:

Во точка 8. „Програма за мониторинг на концентрацијата на радонот во Република
Македонија“, во потточката 8.3. „Изработка на информативни материјали“, табелата
број 2: „Набавка на опрема“, се брише, а табелата број 3 се менува и гласи:

Во делот „ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА„ по табелата
број 2 се додава нов став, кој гласи:
„Од ставката за вонредни состојби ќе се финансираат активностите за: справување
со појавата на епидемијата на морбили во Скопје, епидемијата на заразна жолтица во
Скопје и Штип, превземените активности при појавата на листерија во Република
Македонија и идентификацијата на вирусот на грип.“

Табелата за реализација на програмата за 2014 година која се однесува на
потребните средства по извршители се менува и гласи:



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

Бр. 42-8887/1 Заменик на претседателот
29 октомври 2014 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.


