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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 13 став (2) од Законот за јавно здравје („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.22/10, 136/11, 144/14, 149/15 и 37/16) и член 16 точка 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, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 
37/16 и Службен весник на Република Северна Македонија” бр.101/19, 153/19 и 180/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 јануари 2020 
година, донесе 

НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

1. СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ И
ЗДРАВСТВЕНА ПРОМОЦИЈА

ВОВЕД

Програмата се изведува со цел да се зачува и унапреди здравјето на населението, да се 
овозможи спроведување на основните функции и задачи на јавното здравје преку 
организирани мерки и активности од страна на Социјално-медицинската дејност во 
Институт за јавно здравје и 10-те Центри за јавно здравје.Со задачите од оваа дејност се 
обезбедува остварување на загарантираните права, утврдените потреби и интереси на сите 
граѓани во Република Северна Македонија. 

ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Стратегиски цели поврзани со унапредување на здравјето и превенција на болестите:
-  Зајакнување на капацитетите за унапредување на здравјето;
- Подобрување на капацитетите на здравствениот систем во целост (простор, опрема и 

кадар) преку рамномерна дистрибуција во рамки на здравствениот систем согласно 
потребите на различните региони;

- Воспоставување ефективни и квалитетни здравствени услуги достапни за секој 
граѓанин;

- Работење со цел создавање на потребните човечки ресурси за здравје со соодветни 
вештини и капацитет на вистинско место во вистинско време. 

ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСПЕШНОСТ НА ПРОГРАМА СО ПОЈДОВНА ОСНОВА И 
ПЛАНИРАН РЕЗУЛТАТ НА ГОДИШНО НИВО

1. Процес индикатор:  100 %  реализирани задачи, 
2. Перформанс индикатори:
- намалени стапки на  морбидитет и морталитет од болестите  
- продолжено очекувано траење на живот
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ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ НА ОДДЕЛ ЗА ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И 
ПУБЛИЦИСТИКА ВО ИНСТИТУТОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I. ВОВЕД

Здравјето на населението, како интердисциплинарното поле фокусирано на анализата 
на здравствените резултати на населението, станува се почест и се повеќе ефикасен начин 
за борба против многу проблеми во областа на здравството на широк домен. Употребата 
на податоци за здравјето на населението станува ефективна и се повеќе се користи како 
алатка во напорите за лекување на распространети здравствени проблеми, незаразни 
болести: дијабетес, малигни неоплазми и срцеви заболувања како најчест причинител за 
морбидитет и морталитет и главен јавно здравствен проблем во 21 век. Податоците за 
здравствената состојба на населението, исто така, имаат многу  важна улога во 
дизајнирањето и спроведувањето на здравствените иницијативи во заедницата, кои се 
спроведуваат за промовирање на добри здравствени практики.

Приоритетни цели на програмата

 Главна цел на Програма за јавно здравје за 2020 е генерирање на информации за носители 
на одлуки на сите нивоа на здравениот систем  за  идентификација на  проблеми и 
потреби, за одлуки базирани на докази за здравствената политика и распределба на 
ограничени ресурси оптимално.

 
Дополнителни цели на програмата:
 
1. Зајакнување и подобрување на здравствени системи за здравствена евиденција, преку 

генерирање на податоци, компилација, анализа и синтеза, комуникација и употреба 
вклучувајќи ги лични, хартиени и електронски податоци; 

2. Точни, навремени, релевантни и веродостојни евиденции на податоците за 
здравствени услуги и кадар, анализа на овие информации и за здравствените работници за  
планерите за здравство и други носители - креатори на политики, планери, менаџери, 
даватели на здравствени услуги, заедници, поединци итн.

3. Зајакнување и подобрување на здравствени алатки вклучувајќи паметни уреди и 
апликации; со споделување на  информациите на сите нивоа на здравствениот систем од 
суштинско значење за развој и имплементација на политиката на здравствениот систем, 
управување и регулатива, здравствени истражувања, развој на човечки ресурси, 
здравствено образование и обука, услуги, испорака и финансирање.

4. Зајакнување и подобрување на Здравствениот информативен систем преку 
мониторинг и евалуација, обезбедувајќи предупредување и можност за рано 
предупредување, поддршка на управување со пациенти и здравствени установи, 
планирање, поддршка и стимулирање на  истражувања, анализа на здравствената состојба 
и трендовите, поддршка на глобалното известување, и поткрепа на комуникација на 
здравствени предизвици за различни корисници.

5.  Изготвување за Планерите за здравство и носителите на одлуки различни видови на 
информации, вклучувајќи:
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- Детерминанти на здравјето (социо-економски, еколошки однесувања, генетски 
фактори) и контекстуални средини во кои функционира здравствениот систем;

- влезови во здравствениот систем и сродни процеси, вклучувајќи политика и 
организација, здравје, инфраструктура, објекти и опрема, трошоци, човечки и финансиски 
ресурси, здравствени информации, изготвување  на сет на здравствени идикатори, 
перформансите или резултатите од здравствениот систем, како што се достапноста, 
пристапноста, квалитетот и употребата на здравствени информации и услуги, одговорност 
на системот за потребите на корисниците 

-  здравствени исходи (смртност, морбидитет, епидемии на болести, здравствени 
состојби, хендикеп, благосостојба);

II. Успешноста на Програмата ќе се оценува преку основните индикатори на исход:

1. Демографски и социо-економски  индикатори 
2. Индикатори за здравствени услуги и здравствена грижа
3. Индикатори за здравствени  ресурси
4. Индикатори на здравствени интервенции и унапредување на здравјето

III. МЕРКИ, AКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ НА УСПЕШНОСTA НА СОЦИЈАЛНА 
МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ, ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА

Од областа на социјална медицина дел здравствена статистика и информатика – во 
Центри за јавно здравје  во тек на 2020 година ќе се извршат следниве активности:

1. Активности во Центри за јавно здравје поврзани со прибирање и обработка на 
збирните и индивидуалните извештаи:

1.1 Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на  податоците, 
компјутерски внес од збирните извештаи за кадар, посети  и утврдени заболувања и 
состојби за IV тромесечие  2019 година.
Рок на изготвување:            I квартал 2020 година

1.2 Изготвување на полугодишни збирни извештаи за кадар и посети  и утврдени 
заболувања и состојби за II полугодие  2019 година
Рок на изготвување:             I квартал 2020 година

1.3 Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, 
компјутерски внес и обработка на податоците од годишни збирни извештаи за кадар во 
здравствени установи за 2019 година 
Рок на изготвување:                       I квартал 2020 година

1.4 Изготвување и вршење на логичка и математичка контрола, компјутерски внес и 
обработка на податоци за збирните извештаи од кадар, посети и утврдени заболувања и 
состојби од I тромесечие  2019 година.
Рок на изготвување:            II квартал 2020 година
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1.5 Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, 
компјутерски внес и обработка на податоците од збирни извештаи за кадар, посети  и 
утврдени заболувања и состојби за II тромесечие за 2019 година 
Рок на изготвување:           III квартал 2020 година

1.6 Изготвување на полугодишни извештаи за кадар и посети и утврдени заболувања и 
состојби за I полугодие 2019 
Рок на изготвување:           III квартал 2020 година

1.7 Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, 
компјутерски внес и обработка на податоците од збирни извештаи за кадар, посети  и 
утврдени заболувања и состојби за III тромесечие за 2019 година 
Рок на изготвување:          IV квартал 2020 година

1.8 Прибирање, вршење на логичка контрола на податоците од индивидуални извештаи 
за декември 2019 година и јануари-ноември 2020 година, компјутерски внес и обработка 
на податоците
Рок на изготвување:                         континуирано

2. Изготвување на публикација “Збирен извештај за вработен кадар во здравствените 
установи за 2019 година“
Рок на изготвување:                      мај 2020 година

Центарот ќе ги спроведува следните активности:
- Континуирано прибирање на збирни и индивидуални извештаи - евиденции со 

дефинирани здравствено-статистички податоци. 
- Вршење логичка и математичка контрола на прибраните податоци
- Внес на податоците во соодветни апликативни софтверски програми
- Обработка и анализа на внесените здравствено-статистички податоци
- Вршење на логичка  и математичка контрола  на обработените податоци
- Изготвување на годишни (за претходната година) и полугодишни здравствено-

статистички извештаи на ниво на Република Северна Македонија (за тековната година)
- Доставување на годишни (за претходната година) и полугодишни здравствено-

статистички извештаи на ниво на Република Северна Македонија (за тековната година) до 
Министерство за здравство

- Доставување на здравствено-статистички податоци според дефинирани табели до 
Државен завод за статистика

- Изготвување на здравствено-статистички податоци за потребите на Светска 
здравстевна организација, Уницеф, ОЕЦД, Еуростат и други меѓународни организации

- Изготвување на сет на здравствени индикатори, за незаразни болести  и др.
- Изготвување на здравствено-статистички податоци за потребите на другите сектори 

во Институт за јавно здравје
- Вршење на редовни годишни теренски увиди (и по потреба вонредни) во 10 Центри за 

јавно здравје, а по потреба и во здравствени установи на подрачјата што ги покриваат 
Центрите за јавно здравје 

- Давање стручно-методолошка помош и едукација од областа на здравствена 
статистика и информатика

-  Објавување на обработени податоци на веб страна на Институт за јавно здравје, преку 
извештаи, публикации
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- Давање податоци по барање на корисници согласно Законот за информации од јавен 
карактер

Во тек на 2020 година ќе се следи здравствената состојба и здравствена заштита на 
населението на Република Северна Македонија, преку спроведување на статистичките 
истражувања од областа на здравството.

Во Центарот ќе се прибираат и обработуваат збирни и индивидуални статистички 
извештаи доставени од здравствените установи преку одделенијата за здравствена 
статистика и информатика при 10-те Центри за јавно здравје во Република Северна 
Македонија. 

1. Збирни евиденции
Збирни извештаи содржат податоци со кои се прикажува работата на здравствените 

установи во Република Северна Македонија, кадарот вработен во нив како и податоци за 
утврдени заболувања и состојби  во амбулантно-поликлиничките и диспанзерски дејности. 
Во тек на 2020 година од здравствените установи во Република Северна   Македонија 
преку центрите за јавно здравје, во Институтот за јавно здравје ќе бидат доставени околу  
30020 збирни извештаи:

- Збирни извештаи за II полугодие за 2019 година, годишни збирни извештаи за 2019   
година, и збирни извештаи за IV тромесечие за 2019 година за хигиенската исправност на 
намирниците и предметите за општа употреба и извештаи за несреќи на работа;

- Збирни извештаи за I полугодие за 2020 година и тромесечни извештаи за I, II и III 
тромесечие за 2020 година.

1.1 Годишни збирни извештаи за кадар и извршена работа за 2019 година: 
Од доставените збирни извештаи за 2019 година по извршената логична и математичка 

контрола и компјутерски внес на податоците, во Центарот ќе се изготват годишни збирни 
извештаи  за 2019 година за Републиката до 31.05.2020 година. 

Индикатор:      доставени извештаи до Министерство за здравство

Рок на изготвување:                               Мај  2020 година 
        

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И 
ПОСЕТИ

БРОЈ НА ИЗГОТВЕНИ ГОДИШНИ 
ЗБИРНИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА

ВО II КВАРТАЛ 2020 ГОДИНА 
Извештај на службата за општа медицина  
образец (3-01-60) 2783
Извештај на специјалистичките служби образец 
(3-01s-60) 336
Извештај на службата за медицина на труд 
(образец 3-02-60) 42
Извештај на службата за здравствена заштита 
на деца (образец 3-03-60) 1500
Извештај на службата за здравствена заштита 
на училишни деца и младина (образец 3-04-
60) 1870
Извештај на службата за здравствена заштита 
на жени (образец 3-05-60) 320
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Извештај за работата на службата за градни 
болести и туберкулоза (образец 3-06-60) 18
Извештај на службата за кожно венерични 
болести (образец 3-07-60) 18
Извештај на службата за рехабилитација 
(образец 3-08-60) 58
Извештај на службата за заштита и лекување 
на устата и забите (образец 3-09-60) 4770
Извештај на службата за трансфузија 
(образец 3-10-60) 34
Извештај за здравствено просветување 
(образец 3-13-60) 25
Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 450
Извештај за здравствена исправност на храна 
и предмети за општа употреба (образец 3-15-
60) 110
Извештај на службата за поливалентна 
патронажа (образец 3-17-60) 160
Извештај на службата за болничко - 
стационарно лекување (образец 3-21-60) 180
Извешај за организационата структура и 
кадарот во областа на здравството (образец 3-
00-60) 4750

Извештај за несреќа на работа 19
ВКУПНО 17443

1.2 Полугодишни збирни извештаи за кадар и извршена работа на ниво на Република 
Северна Македонија за 2020 година: 

Од доставените збирни извештаи за I полугодие за 2020 година и I и II тромесечие  за 
2020 година, по извршената логична и математичка контрола и компјутерски внес на 
податоците ќе се изготват полугодишни збирни извештаи на ниво на Република Северна 
Македонија за 2020 година  до 30.09.2020 година.

Индикатор:                           доставени извештаи до МЗ
Рок на изготвување:                  Септември  2020 година  

          

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ

БРОЈ НА ИЗГОТВЕНИ 
ПОЛУГОДИШНИ ЗБИРНИ 

ИЗВЕШТАИ за I полугодие 2019 
година на ниво на Република Северна 

Македонија во III квартал на 2020 
година

Извештај на службата за општа медицина образец (3-
01-60) 2775

Извештај за работа на специјалистичките служби 
образец (3-01s-60) 335
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Извештај на службата за медицина на труд 
(образец 3-02-60) 42
Извештај на службата за здравствена заштита на 
деца (образец 3-03-60) 1491

Извештај на службата за здравствена заштита на 
училишни деца и младина (образец 3-04-60) 1855

Извештај на службата за здравствена заштита на 
жени (образец 3-05-60) 318

Извештај за работата на службата за градни 
болести и туберкулоза (образец 3-06-60) 16

Извештај на службата за кожно венерични 
болести (образец 3-07-60) 16

Извештај на службата за рехабилитација 
(образец 3-08-60) 56

Извештај на службата за заштита и лекување на 
устата и забите (образец 3-09-60) 4767
Извештај на службата за трансфузија (образец 3-
10-60) 36
Извештај за здравствено просветување (образец 
3-13-60) 22
Извештај за лаборатории (образец 3-14-60) 443
Извештај за здравствена исправност на храна и 
предмети за општа употреба (образец 3-15-60) 105

Извештај на службата за поливалентна 
патронажа (образец 3-17-60) 156

Извештај на службата за болничко - стационарно 
лекување (образец 3-21-60) 176

Извешај за организационата структура и кадарот 
во областа на здравството (образец 3-00-60)

Извештај за несреќа на работа (образец ИПС) 13
ВКУПНО 12606

Софтверска обработка на податоците од збирните извештаи ќе се изврши според 
утврдени апликативни програми. 

- Стручно-методолошка помош од областа на здравствена статистика 

Центарот за здравствена статистика преку теренски квартални посети во 10-те центри 
за јавно здравје во Република Северна Македонија ќе спроведе стручно методолошка 
помош за правилна примена на МКБ-10 и примената на другите параметри во збирните 
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извештаи со цел за квалитетна обработка на податоците од збирните евиденции, како и 
здравствените установи во соработка со стручните лица од центрите за јавно здравје на 
подрачјата што ги покриваат, што ќе допринесе подобрување во доставувањето на 
здравствено-статистичките податоци по однос на квалитет и квантитет.

Индикатор: доставен извештај до МЗ за теренска посета и стручно-методолошка помош 
во Центри за јавно здравје

Рок за известување:                                     квартално

- Квартален мониторинг, координација и верификација на програмските активности на 
10-те Центри за јавно здравје со извештај од областа на здравствена статистика

Индикатор:                        доставен извештај до МЗ 
Рок за известување:                                      квартално

2.  Здравствени публикации во Република Северна Македонија за 2019 година
Заради поширока достапност за користење на здравствено-статистичките податоци од 

збирните и индивидуалните здравствено-статистички евиденции во тек на 2020 година ќе 
бидат изготвени следниве публикации: 

2.1   Здравствена карта на Република Северна Македонија, 2019

Индикатор:                           доставена публикација
Рок на изготвување:                Декември 2020 година  
2.2 Амбулантно-поликлинички морбидитет во Република Северна Македонија, 2019

Индикатор:                              доставена публикација
Рок на изготвување:                 Октомври 2020 година         

2.3 Мрежа на болничките здравствени установи за 2019 година

Индикатор:                           доставена публикација
Рок на изготвување:                          Мај 2020 година  
       
2.4  Специјалистички служби во Република Северна Македонија во 2019 година

Индикатор:                           доставена публикација
Рок на изготвување:                         Мај 2020 година  

2.5  Кадар во здравствени установи во Република Северна Македонија во 2019 година

Индикатор:                            доставена публикација
Рок на изготвување:                           Октомври 2020 година  
 
2.6  Ментални заболувања во Република Северна  Македонија, 2019

Индикатор:                              доставена публикација 
Рок на изготвување                 Ноември   2020 година 
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 3. Индивидуални евиденции

Во тек на 2020 година од здравствените установи преку центрите за јавно здравје во 
Република Северна Македонија, во Институтот за јавно здравје ќе бидат доставени околу  
75 000 индивидуални евиденции:

Ред.
бр. ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ

Број на индивидуални 
евиденции кои ќе бидат 

доставени во 2020 
година

1 Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86 10000

2 Индивидуален извештај за шеќерна болест - 
обр.бр.МЗС - 02 45 000

3 Индивидулен извештај  за исхемична болест на срцето 
- обр.бр.МЗС - 03 7800

4 Инвидуален извештај за бубрежна инсуфициенција - 
обр. бр. МЗС - 04 1850

5 Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05 3500

6 Индивидуален извештај за алкохолизам и други 
зависности - обр.бр.МЗС - 06 2020

7
Пријава на професионална болест и на лице заболено 
или оштетено од професионална болест обр.бр. МЗС 
3-36-86

6

8 Индивидуален извештај за ревматска трска обр. бр. 
МЗС -  08 20

9 Индивидуален извештај  за интоксикација обр.бр. 
МЗС - 09 720

10 Индивидуален извештај за сообраќајна траума - 
обр.бр. МЗС-10 2900

 11 Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8) 270

 12 Пријава за здравствени работници 18 000

3.1 Регистар за рак на Северна Република  Северна Македонија, за 2019 година

Индикатор:            доставена публикација
Рок на изготвување:                     Јуни 2020 година  
       
3.2  Регистар за шеќерна болест на Република Северна Македонија за  2019 година

Индикатор:                              доставена публикација
Рок на изготвување:                      Јуни 2020 година 
        
3.3  Регистар за хронично бубрежно заболување  на Република Северна Македонија за  

2019 година

 Индикатор:                              доставена публикација                            
Рок на изготвување:                          Јуни 2020 година  



Службен весник на РСМ, бр. 8 од 14.1.2020 година 

 3.4   Регистар на здравствени работници  на Република Северна Македонија, 2019  
година 

Индикатор                            доставена   публикација                                                                 
Рок на изготвување:                           Октомври, 2020 

3.5   Регистар za психози на Република Северна Македонија, 2019 година 

Индикатор                            доставена   публикација                                                                 
Рок на изготвување:                            Октомври, 2020 

3.6 Болнички морбидитет во Република Северна Македонија, 2019

Индикатор:                            доставена публикација
Рок на изготвување:              Ноември  2020 година 
 
3.7 Информација за здравствени индикатори,  2009-2019  во Република Северна 

Македонија 
Индикатор:                             доставена публикација
Рок на изготвување:                       Јуни 2020 година  

3.8   Морталитет во Република Северна Македонија во 2019  година

Индикатор:                            доставена публикација
Рок на изготвување:                           Октомври 2020 година  

4.  Здравствени публикации во Република Северна Македонија за 2019 година по повод 
на Светски денови

4.1  Малигни неоплазми во Република Северна Македонија, 2017-2019

Индикатор:                              доставена публикација
Рок на изготвување:             Февруари, 2020 година                                                                                            

4.2  Состојба со циркулаторни болести во Република Северна Македонија, 2017-2019

Индикатор:                          доставена публикација
Рок на изготвување:         Септември, 2020 година

5.  Одржување и развој на веб-страна на Институт за јавно здравје на Република 
Северна Македонија, изготвување публикации, информации, анализи, брошури и други 
материјали преку in-design во PDF формат за потребите на Центарот за статистичка 
обработка на здравствените податоци, публицистика и едукација како и за потребите на 
сите сектори во Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија и 
Министерство за здравство на Република Северна Македонија.

Рок на изготвување:      Задачата е континуирана
Индикатор:         квартален извештај за поставени материјали на веб-страна       
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6.  Други активности во врска со  спроведување на статистичките истражувања во 
областа на здравството   

6.1 По изготвувањето на збирните и индивидуалните извештаи ќе се изготват 16 
публикациони табели за Статистичкиот годишник на Република Северна Македонија, од 
областа на здравството и организацијата на здравствената дејност.

Задачата е континуирана.

6.2 Изготвување податоци на барање на разни корисници на здравствено-статистички 
податоци (внатрешни и надворешни, вклучувајќи ги и медиумите) во форма на табели, 
дијаграми и информации или презентации, со обем околу 280 табели на годишно ниво.

Задачата е континуирана.                                        
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Бр. 45-10588/1-19 Претседател на Владата
8 јануари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.


