
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14 и 10/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе 

ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА „ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ЗА 2015 ГОДИНА 

1. Во Програмата „Здравје за сите“ за 2015 година („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 196/14), точката 2. „ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ„ се 
менува и гласи:  
„ Програмата здравје за сите ќе се спроведува преку планирани мерки и активности 
координирани од Министерството за здравство и Институт за јавно здравје на Република 
Македонија. 

Целта е 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. 

Директни учесници ќе бидат здравствените работници од здравствените домови, а активно 
учество ќе земат и единиците на локална самоуправа. 

1. Спроведување на акции за бесплатни прегледи од страна на здравстевени домови - по 
една акција на секои два месеци 

Со оваа активност на сите граѓани им се дава можност да извршат бесплатен превентивен 
преглед и тоа независно од нивниот статус на здравствено осигурување. 

Активностите се состојат во бесплатни лекарски прегледи, мерење крвен притисок, телесна 
тежина и висина, индекс на телесна маса, одредување шеќер и маснотии во крвта и други 
лекарски совети. Резултатите од мерењата ќе им бидат соопштувани на лице место. 

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 затворен простор во зависност од 
временските прилики, а за местото, денот и времето на спроведување на прегледите, 
наслението ќе биде известувано преку локалните медиуми и месните заедници. 

Секој Здравстевн дом треба да обезбеди по шест акции на годишно ниво, во рурално 
подрачје. 

Динамиката на спроведување на активностите ќе биде еднаш на два месеци и тоа по една 
акција во следните периоди - (од 01.01.2015 до 28.02.2015год), (од 01.03.2015 до 30.04.2015 
год), (од 01.05.2015 до 30.06.2015 год), (од 01 .07.2015 до 30.08.2015 год), (од 01.09.2015 до 
30.10.2015 год), (од 01.11.2015 до 31.12.2015 год). 

Здравствените тимови ќе бидат составени од лекар, медицинска сестра и возач. 



Резултатот од анализата ќе се евидентира во евидентен лист и доставува до Институт за 
јавно здравје на Република Македонија. 

2. Активности за превентивни прегледи при топлотни бранови кои ќе бидат спроведени од 
страна на сите здравствени домови. 

3. Проект „Ало докторе“ 

Целта на функционирањето на телефонска линија за медицински совети "Ало докторе" е 
обезбедување советодавни здравствени услуги, односно консултации и упатства за 
граѓаните при појава на првични симптоми за кои не непходен итен медицински третман 
(главоболка, настинка, покачена телесна темепература). 

Граѓаните кои се јавуват во повикувачкиот центар на телефонската линија 15123, имате 
можност во тек на 24 часа да добијат стручен медицински совет и доколку има потреба 
пациентот се упатува во Итната медицинска помош или се советува да закаже преглед кај 
содветен специјалист. 

4. Организирање на карате вежби за инвалидизирани лица - под надзор на стручни тренери и 
едукатори, со што ќе се овозможи развивање на развој на моторика и психофизичките 
способности, контрола на дишењето„ јакнење на мускулатурата и подобрување на 
квалитетот на животот. Практицирањето на карате продуцира позитивни ефекти за личноста 
од физички, духовен и филозофски аспект. Се рефлектира во зајакнување и заздравување на 
телото, физички развој, подобрување на циркулацијата на крвта и метаболизмот, 
стекнување на духовна стабилност, дисциплина, самодисциплина, самодоверба, почит кон 
себе и кон другите, чувство на сигурност, праведност, упорност и умереност. Каратето за 
инвалиди се имплементира преку усовршување на 10 кати и посебна ката, креирана од Асаи 
за зацврстување на духот на оној кој вежба, а може да вежбаат и жени и мажи без разлика 
на возраста.“ 

Во точката 3 „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“ 

Табелата и текстот по табелата 

Ред 
бр. 

Активност Единица/вредност Извршители Износ во 
денари 

1 Надоместок за 
ангажирање на тимовите 
кои ќе одат на терен 

3.000,00 ден 

(една посета тим 
лекар, сестра и 
возач)  
(по 6 посети годишно) 

33*6*3.000,00 ден 

33 

Здравствени 
домови 

594.000,00 

2 Обработка на податоци од 
мерењата при 
здравствениот преглед и 
извештај 

 Институтот за јавно 
здравје на 
Република 

Македонија 

 

100.000,00 



3 Материјални трошоци 
(кутии, алкохол, бензин, 
вода безалкохолни 
пијалоци и друго) 

33*28.000,00 ден  
(годишно) 

33  
Здравствени 

домови 

924.000,00 

4 Печатење на промотивен 
материјал 

44.640 по 10 ден Здравствен дом 
Скопје 

446.400,00 

5 Активности за 
превентивни прегледи при 
топлотни бранови 

33*10.000,00 ден 
33  

Здравствени 
домови 

330.000,00 

6 Проект  
Ало докторе 

22 доктори, просечно 
по  

12.900,00 ден 
месечно, вкупно 

283.800,00 денари,  
по 12 месеци  

3.405.600, 00 ден 

Здравствен дом  
Скопје 

3.405.600,00 

7 Организирање на карате 
вежби за инвалидизирани 
лица под надзор на 
стручни тренери и 
едукатори 

10 месеци 

10* 20.000,00 ден 

Министерство за 
здравство, Спортски 

центар Борис 
Трајковски 

200.000,00 

 ВКУПНО   6.000.000,00 
ден 

А. Средствата од точките 1, 3, 4, 5 и 6 од табелата ќе се доставуваат до здравствените 
домови извршители на активностите. 

Б. Средствата од точка 2 од табелата ќе се доставуваат до Институт за јавно здравје на 
Република Македонија по завршување на активностите од Програмата и по доставен 
извештај со резултати од активностите. 

В. Средствата од точка 7 од табелата ќе се доставуваат од страна на Министерството за 
здравство до Спортски центар „Борис Трајковски“ Скопје. 

Програмата ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република 
Македонија за 2015 година во износ од 6.000.000,00 денари.“ 

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

Бр. 42-2785/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 
м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 


