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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 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, 10/15, 
61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе 

ПРОГРАМА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА 

КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ (КВБ) ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА 

1. Во Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Северна 
Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19) во 
делот „V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА, во ставот 1 
табелата се заменува со нова табела, која гласи: 

„ 

 
Активност Извршители Износ 

1 

Средства наменети за образовни и договорни услуги 
за тимот кој ја основаше државната кардиохирургија 
и континуирано работи на растот и развојот на 
државната кардиохирургија на Универзитетската 
клиника за државна кардиохирургија - Скопје 

Универзитетска 
клиника за државна 

кардиохирургијa - 
Скопје 

11.900.000,00 
ден. 

2 

Средства наменети за образовни и договорни услуги 
за тимовите кои континуирано ги воведуваат и 
развиваат неонаталните хируршки и кардиохируршки 
интервенции и педијатриска интензивната хируршка 
нега на Универзитетската клиника за детска хирургијa 
- Скопје 

Универзитетска 
клиника за детска 
хирургија - Скопје 

5.200.000,00 
ден. 

3 

Лекување на пациенти од цереброваскуларни 
болести, особено цереброваскуларниот инфаркт, 
субарахноидално, интрацеребрално и друг вид 
крвавење, co должина на болнички престој повеќе од 
5 години 

ЈЗУ Општа болница 
„Борка Талески“ 

Прилеп 

800.000,00 
ден. 

4 
Неизмирени обврски за реализирани програмски 
активности од 2019 година 

/ 
2.100.000,00 

ден. 

 
ВКУПНО: 

 
20.000.000,00 

ден. 

“ 

Во ставот 2 износот „23.700.000,00” се заменува co износот „20.000.000,00”. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“. 
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Бр. 44-6126/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 


