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ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ И 
РОКОВИ 

 
Здравствените установи кои се извршители на Про-

грамата, имаат обврска најдоцна до 15 во месецот да 
достават фактура и месечен извештај за реализирани 
активности, а најдоцна до 15.02.2014 и годишен изве-
штај за реализирани активности за 2013 година до Ми-
нистерството за здравство. 

 
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 
Министерството за здравство ќе врши редовни кон-

троли на три месеци во јавните здравствени установи 
извршители на програмата, во делот на реализрани 
активности согласно програмата и контрола на дина-
миката на потрошувачката на супституциона терапија 
– метадон и бупренорфин и увид во медицинската до-
кументација.  

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.41-9933/1-12        Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година        на Владата на Република 
    Скопје                                    Македонија,  
                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
132. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 43/12 и 145/12)  Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРАНИ ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. ВОВЕД 
Со Законот за здравствено осигурување е уредено 

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

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

 
2. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА 
Со Законот за здравствено осигурување се утврдува 

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

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

 
3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
Со донесувањето на оваа програма се обезбедуваат 

услови за плаќање на придонесот за задолжително 
здравствено осигурување на  државјаните на Републи-
ка Македонија кои немаат ниту еден основ на здрав-
ствено осигурување.  Министерството за здравство ка-
ко обврзник за пресметување и уплатување на придо-
несот за задолжително здравствено осигурување ќе мо-
же на месечна основа да го плаќа придонесот. Соглас-
но 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 213.500, а придоне-
сот за задолжително здравствено осигурување на ме-
сечно ниво, за еден осигуреник е 830,00 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 
2.127.355.000,00 денари кои се обезбедени од Буџетот 
на Република Македонија.  

 
6. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА 
Надзор над спроведување на Програмата за плаќа-

ње придонес на државјаните на Република Македонија 
кои не се задолжително здравствено осигурани за 2013 
година врши Министерството за здравство и по потре-
ба ја известува Владата на Република Македонија. 

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

 
      Бр.41-9932/1 -12                Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република     
             Скопје                                      Македонија, 

                                            м-р Зоран Ставрески,с.р. 
__________ 

133. 
Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за 

здравствена заштита (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3.1.2013 
година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 

 
ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на Програмата за лекување на ретки 

болести во Република Македонија за 2013 година со те-
рапија и лекови кои досега се применувани во лекува-
ње на некој од ретките болести се очекува за 2013 го-
дина ќе бидат потребни средства во вкупен износ од 
40.000.000,00 денари.  
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ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Вкупните средства за реализација на оваа програма 

изнесуваат 40.000.000,00 денари кои се обезбедуваат  
од Буџетот на Република Македонија.   

 
ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Лековите за терапија на лицата заболени од ретки 

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

 
Министерството за здравство врши надзор над 

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

ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
 
Јавните здравствените установи кои се извршители 

на Програмата, најдоцна до 31.01.2014 година да доста-
ват до Министерството за здравство годишни извештаи 
за реализираните мерки и активности во 2013 година, 
предвидени со оваа програма. 

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

 
Бр. 41-9934/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

134. 
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 и 145/12), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
3.1.2013 година,  донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА  КРВО-
ДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   

ЗА 2013 ГОДИНА 
 
 ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
За реализација на планираните мерки и активности 

во оваа програма потребни се следните финансиски 
средства:  

За активности на Црвениот крст на Република Ма-
кедонија 

Организирање и подготвување на крводарителски 
акции 

-  Надоместок на трошоци за подготвување и орга-
низирање на крводарителски акции на Општинските 
организации на Црвен крст: 

 
 
 
Изготвување на здравствено-воспитни, пропаганд-

ни материјали и мотивациски средства за крводарите-
лите 

Во рамките на изготвувањето на здравствено-вос-
питните, пропагнадните материјали и мотивациските 
средства се планира реализација на следните активно-
сти :  

Изготвување на здравствено-воспитни и пропаганд-
ни материјали: 

 
 
 
 
 
 
 
Јубилејни признанија и мотивациони средства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организирање на едукативни форми 
-Организирање на семинари за едукација на моти-

ватори на крводарителство. 
 
 
 
1.2. Активности на Институт за трансфузиологија 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вкупно средства:...................................7.000.000,00 
 
ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА СО КОНКРЕТ-

НИ 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 Институтот за трансфузиолија и 
службите за  трансфузија  при здравствените организа-
ции 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: 


