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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5997. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-

ното земјиште („Службен  весник на Република Маке-

донија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 23.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА 

КАРПОШ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Општина Карпош се дава право 

на трајно користење градежно земјиште сопственост на 

Република Македонија кое претставува КП бр.612 КО 

Карпош со површина од 25918м2 евидентирано во 

Имотен лист бр.55133,  согласно Извод од Детален ур-

банистички план за Градска четврт 3 05 помеѓу Бул. 

Илинден, Бул. 8-ми Септември, Бул. Партизански одре-

ди и Ул. Љубљанска бр.07-7546/4 од 6.11.2013 година, 

на Општина Карпош со намена за изградба на Основно 

училиште „Лазо Трповски“. 

 

Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 

Член 3 

Оваа одлука влeгува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр.41-5324/1-12 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5998. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-

ното земјиште („Службен  весник на Република Маке-
донија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 23.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 

НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА 

КАРПОШ 
 

Член 1 

Со оваа одлука на општина Карпош се дава право 

на трајно користење градежно земјиште сопственост на 

Република Македонија кое претставува КП бр.2157/3 

КО Карпош со површина од 15895 м2 (дел од КП 

бр.2157 КО Карпош) евидентирано во Имотен лист 

бр.4972 од 22.5.2012 година согласно Извод од Детален 

урбанистички план Карпош 1 северен дел локалитет А 

бр.07-265/2 од 7.3.2002 година, на општина Карпош со 

намена за изградба на Основно училиште „Христијан 

Тодоровски Карпош“. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

Оваа одлука влeгува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 41-5325/1-12 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5999. 
Врз основа на член 38 став 2 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12 и 144/14), Владата на  
Република Македонија, на седницата одржана на 
31.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА ТЕХНОГЕНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
(ТРОСКА) НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БАШ КОЛИБИ“  

ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија за експлоатација на техногени ми-
нерални суровини (троска) на локалитетот „Баш Ко-
либи“ општина Велес, спроведена согласно Одлуката 
за започнување на постапка за доделување на концесии 
за експлоатација на техногени минерални суровини 
(троска) на локалитетот „Баш Колиби“ општина Велес 
бр.42-1055/1 од 31.01.2014 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.23/14). 

2. Постапката за доделување на концесии за детал-
ни геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се 
поништува со оглед дека во текот на евалуацијата на 
понудите останата е само една прифатлива понуда. 

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

 
Бр. 42-7081/1 Претседател на Владата 

31 октомври 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6000. 
Врз основа на член 16, став 3 од Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 
171/12, 27/14 и 139/14) и член 31 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2015 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
155/14), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 21.12.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГ-

РИ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ВО 2015 

ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМС-

КИТЕ АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИН-

ВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖ-

ЕНИЈА И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУ-

ЖЕНИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНО НАСИЛ-

СТВО И ЗА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се распоредуваат средства во износ 

од 66.000.000 денари од приходите од игри на среќа и 

забавни игри за 2015 година. 

 

Член 2 

Средствата од членот 1 на оваа одлука се распоре-

дуваат: 

1. За финансирање на годишните програми на наци-

оналните инвалидски организации, нивните здруженија 

и нивната асоцијација во износ од 55.000.000 денари, 

согласно Законот за инвалидски организации; 

-За активности на Национално координативно тело 

за еднакви права на лицата со инвалидност, предвиде-

но со стандардни правила за изедначување  на можнос-

тите за хендикепирани лица, формирано согласно Резо-

луцијата 48/49 на ООН во износ од 1.000.000 денари;  

2.  За финансирање на годишните програми на На-

ционалниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на 

Македонија – Мобилност Македонија за изградба на 

инклузивно детско игралиште за лица со попреченост и 

набавка на опрема за потребите на членовите на соју-

зот во износ од 950.000 денари; 

3. За финансирање на програмските активности  на 

Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република 

Македонија за стандардизација на знаковниот јазик и  

обуки за толкувачи на знаковен јазик во износ од 

600.000 денари; 

4. За финансирање на програмските активности на 

Националниот сојуз на слепи на Република Македонија 

за набавка на тифлотехнички помагала во износ од 

950.000 денари;. 

5. За финансирање на годишните програми на Ре-

публичкиот центар за поддршка на лица со интелекту-

ална попреченост “Порака“ за набавка на опрема за 

Дневни  центри за лица со интелектуачна попреченост  

и за потребите на членовите на Републичкиот центар за 

поддршка на лица со интелектуална попреченост “По-

рака“  во висина од 500.000 денари;                      

6. За финансирање на Годишната програма на Црв-

ен крст на Република Македонија во износ од 6.000.000 

денари; 

7. За финансирање на програмските активности на 

здруженијата за борба против семејното насилство  во 

износ од 1.000.000 денари.  

  

Член 3 

Оваа одлука ќе ја спроведе Министерството за труд 

и социјална политика, согласно месечен план за испла-

та на овие средства.  

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9823/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6001. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 

139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

21.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА-

ТА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 

2015 ГОДИНА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 

ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма со Финансиски план за 2015 година на Ди-

рекцијата за технолошки индустриски развојни зони 

бр. 01-1427/1 од 10.11.2014 година, донесена од Управ-

ниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски 

развојни зони на седницата одржана на 10.11.2014 го-

дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

   

Бр. 42-9830/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6002. 

Врз основа на член 11 алинеја 3 од Законот за осно-

вање на Јавното претпријатије Македонска радиодифу-

зија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

6/98, 98/00 и 48/09), Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НA JАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА  

СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа и развој нa Jавното претпријатие 

Македонска радиодифузија Скопје за 2015 година, бр. 

02-1433/2, прифатена од Управниот одбор на ова јавно 

претпријатие. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

   

Бр. 41-9831/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6003. 

Врз основа на член 5 став (8) од Законот за желез-

нички систем („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 48/2010, 23/2011, 80/2012, 155/2012, 

163/2013, 42/2014 и 130/2014) Владата на Република 

Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на 

седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКА-

ТА ПРОГРАМА НА МЖ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ  

ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Финансиската 

програма на Акционерското друштво за транспорт Ма-

кедонски железници Транспорт АД-Скопје која е сод-

ржана во Бизнис планот на МЖ Транспорт АД-Скопје 

за 2015 година и усвоена од Управниот одбор на Друш-

твото со Одлука бр.1593/1-2 од 7.11.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9909/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6004. 

Врз основа на член 5 став (8) од Законот за желез-

нички систем („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 48/2010, 23/2011, 80/2012, 155/2012, 163/201-

3, 42/2014 и 130/2014) Владата на Република Македо-

нија, во својство на Собрание на Друштвото, на седни-

цата, одржана на 23.12.2014 година, донесе 

  

О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОН-

ИТЕ ПРОГРАМИ НА МЖ ТРАНСПОРТ АД-СКОП-

ЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2015 ГОДИНА ДО 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Co оваа Одлука се дава согласност на Инвестицио-

ните програми на Акционерското друштво за трансп-

орт Македонски железници Транспорт АД-Скопје кои 

се содржани во Планот за работењето на МЖ Тран-

спорт АД-Скопје за период од 2015 година до 2017 го-

дина и усвоени од Управниот одбор на Друштвото со 

Одлука бр. 1593/1-3 од 7.11.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9909/2 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6005. 

Врз основа на член 18 од Законот за основање на 

Агенција за енергетика на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.  

62/2005 и 41/2014), Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 21.12.2014 година донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

РАБОТА  НА  АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за работа на Агенцијата за енергетика на Република 

Македонија за 2015 година, бр. 02-943/3, донесена од 

Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

14.11.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-10020/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6006. 

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 8.12.2014 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ПРЕНЕ-

СУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 

ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН 

 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за транспорт и врски му престанува користење-

то на движните ствари и тоа:  
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се прене-

суваат во сопственост  на општина Дојран без надо-

мест.  

 

Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со градоначалникот на општина Дојран со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 

на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-10264/1 Заменик на претседателот 

8 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

6007. 

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, 

донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2015 ГОДИНА 

НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВА-

ЊЕ И  ЗАШТИТА  НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО  

ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2015 година на Јавното 

претпријатие за управување и заштита на повеќенамен-

ското подрачје „ЈАСЕН“ – Скопје, бр. 01–1364/1 од 

5.11.2014 година, усвоена од Управниот одбор на ова 

јавно претпријатие, на седницата, одржана на 

10.11.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-10429/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6008. 

Врз основа на член 21 став (3) од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 

139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

23.12.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ  НА  ДИРЕКЦИЈАТА ЗА  ТЕХНОЛОШКИ  

ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони, бр.01-
1509/1 од 26.11.2014 година, донесена од Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони, на седни-
цата, одржана на 26.11.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

   
Бр. 42-10456/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6009. 
Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 135/11, 188/13, 43/14 и 138/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
21.12.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА ПРОГ-
РАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВА-
ЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа на Советот за унапредување и над-
зор на ревизијата на Република Македонија за 2015 го-
дина, донесенa од Советот за унапредување и надзор 
на ревизијата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 27.11.2014 година. 

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

 
Бр.42-10528/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

6010. 
Врз основа на член 10, став (3) од Законот за суб-

венционирање на станбен кредит („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.158/2011, 24/2013, 43/2014 
и 109/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И 
БРОЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВА-
ЊЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИ-
ОНИРАН СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2015 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува времетраењето на јав-
ниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на 
граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит 
во 2015 година. 
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Член 2 
(1) Во 2015 година ќе се објави еден јавен повик за 

пријавување на граѓани за добивање субвенциониран 
станбен кредит со времетраење од 1 јануари до 31 де-
кември 2015 година. 

(2) Министерството за финансии при објавување на 
јавниот повик ќе ги информира граѓаните на Република 
Македонија за почетокот и завршувањето на јавниот 
повик и можноста за поднесување на апликации во ро-
ковите утврдени со оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 42-10609-1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6011. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 23.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 
во корист на Република Македонија во Јавната книга за 
запишување на недвижностите на недвижна ствар,  
евидентирана на КП бр. 2101, КО Валандово вон град 
во Евидентен лист бр. 2455 и тоа: 

- зграда 16, намена на зградата О, влез l, кат ПР, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда О,  со внат-
решна површина од 22 м2;  

- зграда 11, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со 
внатрешна површина 5 м2;  

- зграда 2, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПР, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда. ПП,  со внат-
решна површина 17 м2; 

- зграда 18, намена на зградата О, влез 1, кат ПР, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда О, со внат-
решна површина 9 м2;  

- зграда 15, намена на зградата О, влез 1, кат ПР, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда О, внатрешна 
површина 47 м2;  

- зграда 13, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП,  со 
внатрешна површина 97 м2; 

- зграда 13, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП,  со  
внатрешна површина 5м2;  

- зграда 14 намена на зградата О, влез 1, кат ПР, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда О, со внат-
решна површина 105 м2;  

- зграда 17, намена на зградата О, влез 1, кат ПР, на-
мена на посебен/заеднички дел од зградата О, со  внат-
решна површина 15 м2;  

- зграда 19, намена на зградата О, влез 1, кат ПР, на-
мена на посебен/заеднички дел од зградата О, со внат-
решна површина 7 м2;  

- зграда 8, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПО, 
намена на посебен/заеднички дел од зградата П, со 
внатрешна површина 287 м2;  

- зграда 8, намена на зградата Б4, влез l, кат ПР, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда ДП,  со внат-
решна површина 502 м2;  

- зграда 9, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПО, 

намена на посебен/заеднички дел од зградата  Г,  со 

внатрешна површина 91 м2;  

- зграда 9, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПР, на-

мена на посебен/заеднички дел од зградата ДП, со 

внатрешна површина 87 м2;  

- зграда 10, намена на зградата Б4, влез l, кат ПР, 

намена на посебен/заеднички дел од зградата ДП, со 

внатрешна површина 111 м2;  

- зграда 11, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПР, 

намена на посебен/заеднички дел од ДП, со внатрешна 

површина 30 м2 и 

- зграда 2, намена на зградата Б4, влез 1, кат ПР, на-

мена на посебен/заеднички дел од зградата ДП,  со 

внатрешна површина 228 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-10768/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6012. 

Врз основа на член 59 став (2) од Законот за медија-

ција („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.188/13), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ HA СОГЛАСНОСТ HA ДЕЛОВНИКОТ 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА 

ОДБОРОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕ-

НУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТИТЕ НА  

МЕДИЈАЦИЈАТА 
 
1.Co оваа одлука се дава согласност на Деловникот 

за начинот на вршење на работите на Одборот за обез-
бедување, следење и оценување на квалитетот на рабо-
тите на медијацијата. 

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

 
Бр. 42-10836/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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6013. 
Врз основа на член 29, став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/24 и 180/14), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 23.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на недвижна ствар, соп-

ственост на Република Македонија, корисник Минис-

терство за финансии, која се наоѓа на ул.„Никола Вап-

царов“ бр.6 во Кочани на КП 14668 за КО Кочани, за-

пишана во Имотен лист број 16375 и тоа: 

- КП 14668, ИЛ 16375, ул.„Никола Вапцаров“ бр.6, 

зграда 1, влез - 3, кат - Су, собност - 001, П=133м2,  и 

- КП 14668, ИЛ 16375, ул.„Никола Вапцаров“ бр.6, 

зграда 1, влез - 5, кат - Су, собност -001, П=50м2. 

 

Член 2 

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 

одлука да се изврши по пат на електронско јавно над-

давање, со проценета вредност по метар квадратен во 

износ од 11.456,00 денари, утврдена согласно Процена-

та на Бирото за судски вештачења кое ја процени вкуп-

ната вредност на целиот објект на износ од 

2.096.499,00 денари. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање 

претставува проценетата вредност по метар квадратен 

на недвижноста намалена за 30% и истата изнесува 

8.016,00 денари  за еден метар квадратен. 

 

Член 3 

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 

1 од оваа одлука да се даде под следните услови: 

-  недвижната ствар која е предмет на продажба од 

член 1 од оваа одлука; 

- почетната цена по метар квадратен за недвижната 

ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа од-

лука; 

- пријавата за учество во електронското јавно над-

давање пополнета и потпишана лично од подносите-

лот, со наведени генералии на понудувачот и изјава де-

ка најповолниот понудувач понудената цена ќе ја пла-

ти во рок од 15 дена, согласно условите од објавата, се 

доставува до Министерството за финансии во рок од 15 

дена од денот на објавување на објавата; 

-  време на започнување и времетраење на јавното 

наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 

учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 

страна на Комисија за располагање со недвижни и 

движни ствари сопственост на Република Македонија – 

корисник Министерство за финансии; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 

деловно способни домашни и странски физички и 

правни лица; 

 - паричниот депозит за учество на јавното наддава-

ње изнесува 5% од почетната цена на недвижната 

ствар, односно 73.377,00 денари, со уплата на депозит-

ната сметка 0900 100 167696 14, приходна шифра 

724125, програма 10 на Буџетот на Република Македо-

нија; 

-  најповолниот понудувач во рок од 15 дена од де-

нот на приемот на писменото известување за избор е 

должен да уплати средства согласно постигната крајна 

цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој 

рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 

пристапи кон склучување на договор и ќе се спроведе 

нова постапка; 

-  на подносителите на пријавите кои се комплетни, 

комисијата во рок од три дена  од доставување на при-

јавите, ќе им достави корисничко име и шифра за прис-

тап на интернет страницата на која што ќе се изврши 

електронското јавно наддавање; 

-  на подносителите на пријавите кои не доставиле 

комплетна документација со сите докази наведени во 

објавата, им се доставува известување со образложение 

дека нема да учествуваат на електронското јавно над-

давање; 

-  потребен број на учесници на јавното наддавање 

– најмалку еден учесник; 

- минимален чекор на зголемување на вредноста по 

метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од 

почетната цена по метар квадратен за продажба на нед-

вижната ствар; 

-  дефинирање на почетокот и крајот на јавното над-

давање; 

- рок за уплата на средствата од најповолната пону-

да изнесува 15 дена од денот на приемот на писменото 

известување за избор; 

- рок за враќање на уплатениот депозит за учество 

на јавното наддавање изнесува 15 дена од денот на од-

ржување на јавното наддавање; 

-  обврска за исплата на данокот на промет; 

-  обврска за трошоците за солемнизација на дого-

ворот; 

- учесниците имаат право на приговор само по од-

нос на постапката за јавно наддавање, во рок од 3 дена 

од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата 

која одлучува по приговорот со решение во рок од пет 

дена од приемот на приговорот; 

-  јавното наддавање ќе се изврши електронски на 

следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

               

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-10843/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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6014. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

21.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 

ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА 

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-

дуваат работите за изработка на ажурирана геодетска 

подлога за планскиот опфат за Генерален урбанистич-

ки план на град Охрид, дел од бул. Туристичка и дел од 

регионален пат „Охрид - Свети Наум“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-10870/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6015. 

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 21.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште 

сопственост на Република Македонија кое претставува: 

- Градежна парцела 3.2, составена од дел од КП 

број 5337/3, КП 5337/2, дел од КП 5337/6, сите КО 

Центар 1, евидентирани во Имотен лост бр. 47956 и КП 

5337/5, КО Центар 1, евидентирана во Имотен лист бр. 

104815, со вкупна површина од 14100 м2. 

Врз основа на согласноста број 03-2377/2, од 

10.12.2014 година на Агенцијата за млади и спорт со 

која се откажала од потребата за изградба на градби од 

јавен интерес утврдени со закон. 

 

Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе Министерството за 

транспорт и врски согласно член 46, став (7) од Зако-

нот за градежно земјиште („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 

137/13 и 163/13). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-10900/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

6016. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 
и 180/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на  23.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спецификација на програмската и машинската оп-

рема наведена е во Прилог 1 кој е составен дел на оваа 
одлука. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија. 

  
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-10928/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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6017. 
Врз основа на член 36 став  3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 
Република Македонија, на седница одржана на 
23.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА БИЛАТЕРАЛНА СО-
РАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНОТО  

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во  Одлуката за формирање на Комисија за билате-

рална соработка во областа на социјалното осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/04) во членот 2 зборот„ пет“ се заменува со зборот 
„седум“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила  со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 42-11056/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6018. 
Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 23.12.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

АЕРОДРОМ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

 
Реден 
број 

Назив на апарат Количина 

1. Проектор Optoma X305ST-short 
trow 

1 

2. Електронска интерактивна табла 
Gaoke GK-880H/82S 

1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Општина Аерод-
ром, за потребите на ООУ „Александар Македонски“ 
Аеродром. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Градоначалникот  на Oпштина Аеродром, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-11058/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6019. 
Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на  23.12.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ  

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-
ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 
 

Реден 
број 

Назив на апарат Количина 

1. Проектор Optoma X305ST- 
short trow 

1 

2. Електронска интерактивна 
табла Gaoke GK-880H/82S 

1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Град Скопје, за 
потребите на СУГС „8-ми Септември“ Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Градоначалникот  на Град Скопје, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-11058/2 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6020. 
Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на  23.12.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ  

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-
ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 
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Реден 
број 

Назив на апарат Количина 

1. Проектор Optoma X305ST- 
short trow 

1 

2. Електронска интерактивна 
табла Gaoke GK-880H/82S 

1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Град Скопје, за 
потребите на СУГС „Зеф Љуш Марку“ Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Градоначалникот  на Град Скопје, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-11058/3 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6021. 
Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 
180/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23.12.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ТЕАРЦЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

 
 
 
 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Општина Теарце, 
за потребите на ООУ „Аздрени“ с.Глоѓи, Теарце. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот  на Општина Теарце, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр.42-11058/4 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

6022. 
Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 
180/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23.12.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДЕБАР 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Дебар, 
за потребите на ООУ „Братство единство“ Дебар. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Дебар, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр.42-11058/5 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6023. 
Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 
180/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23.12.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ТЕТОВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Тетово, 
за потребите на СОУ „Кирил Пејчиновиќ“ Тетово. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр.42-11058/6 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6024. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република  Ма-
кедонија” бр.55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Репуб-
лика Македонија,  на седницата, одржана на 23.12.2014 
година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ  НА  РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижностите сопстве-
ност на Република Македонија и тоа премер на објек-
тот Дом за стари лица ,,Димитар Влахов” во Катла-
ново, кој се наоѓа на Катастарска парцела бр. 1225, Ка-
тастарска општина Катланово. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-11225/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

6025. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на  Република Ма-
кедонија” бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 
година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член  1 
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижностите сопстве-
ност на Република Македонија и тоа премер на објекти 
– туристички комплекс „Македонско село“, општина 
Карпош. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр.42-11385/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

6026. 
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 и 132/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУ-
ВАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2015 ГОДИНА 
  
Програмата за рана детекција на малигни заболува-

ња во Република Македонија за 2015 година се однесу-
ва на:  

 
I. Скрининг рак на грло на матка 2015-2017година 
II. Опуртунистички скрининг на колоректален кар-

цином во Република Македонија 
III. Преглед на пациенти за рано откривање на кар-

цином на простата (возрасна група 50-55 години) со 
фамилијарен ризик од 45-50 години 

IV. Организација на опортунистички мамографски 
скрининг за карцином на дојка 

 
I. СКРИНИНГ РАК НА ГРЛО НА МАТКА 2015-2017 

ГОДИНА 
 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
ОПШТА ЦЕЛ 
  
Намалување на инциденца и смртност на жената од 

рак на грло на матка во Република Македонија 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ  
 
- Вклучување на сите матични гинеколози на ниво 

на цела држава во организираниот скрининг 
- Подигање на свеста на жената за важноста на ре-

довни прегледи и рано откривање на промените на гр-
лото на матката и информирање за важноста од скри-
нинг 

- Обезбедување на поддршка на Програмата на ни-
во на држава 

- Дефинирање на улогата на јавно здравствените ус-
танови на сите нивоа на здравствена заштита во пре-
венција и лечење на ракот на грлото на матка 

- Зајакнување на капацитетите на здравствените ус-
танови за реализација на Програмата (обезбедување на 
доволен број на обучени кадри и опрема) 

- Воспоставување на систем на собирање и управу-
вање со податоците од Програмата 

- Воспоставување на контрола на квалитет на услу-
ги за превенција на рак на грло на матка. 
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АКТИВНОСТИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И СПРЕ-
ЧУВАЊЕ НА РАКОТ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
- Министерството за здравство формира координа-

тивно тело за превенција од рак на грло на матка. Ко-
ординативното тело има за цел да изработи Предлог 
Акционен план за скрининг на рак на грло на матка и 
даде предлози и сугестии за програмата за скрининг на 
рак на грло на матка  

- Координативното тело има стручно консултативна 
улога во спроведување и следење на Програмата 

- Истото има за цел да направи анализа на постоеч-
ките кадровски капацитети и опременост со апаратура-
та корисна за здравствената заштита на жената во 
здравствените установи на примарно и секундарно 
ниво. 

- Дава предлог за набавка на опрема дополнителна 
за доопремување на здравствените установи според 
приоритетите 

- Претставува кооринатор за добра пракса за пре-
венција од рак на грло на матка, како и прави план за 
имплементација на истиот 

- Предлага национален програм за едукација на ги-
неколози за рано откривање на промените на грлото на 
матката (цитодијагностика), како и програм за едука-
ција на цитоскринери кои ќе ги читаат брисевите земе-
ни од ПАП тестот 

- Дефинира почеток на скринингот, критериуми и 
начин на евалуација 

- Предлага здравствени установи каде ќе се одвива 
едукацијата, вклучувајќи ги и лицата обучувачи 

- Предлага начин на евидентирање, обработка и ин-
терпретација, како и користење на податоците добиени 
од спроведениот скрининг 

- Предлага критериуми и начин на проценка на ква-
литетот на дадената услуга 

- Предлага промотивни активности и начин на мо-
тивирање на жената за редовно користење на мерките 
за заштита во здравствените установи на примарно 
ниво 

- Оценува исполнување на оптимални услови за 
формирање на цитолошки лаборатории и одредување 
на супервизори 

- Министерството за здравство во секторот за пре-
вентивна здравстевна заштита именува лице одговорно 
за импелментација на Програмата 

- Вклучување на матичните гинеколози на ниво на 
цела држава во Програмата (оние кои имаат склучено 
договор со ФЗОМ) 

- Центрите за јавно здравје треба да остварат сора-
ботка со Цитолошките лаборатории во јавно здравстве-
ниот сектор како и лаборатории кои имаат склучено 
договор со ФЗОМ за здравстевена услуга читање на 
ПАП тест. 

- Центрите за јавно здравје имаат задача да ги соби-
раат резултатите од цитолошките лаборатории  и исти-
те да ги достават до  Институт за  јавно здравје на Ре-
публика Македонија 

- ИЈЗ треба да биде во постојана координација со 
10-те Центри за јавно  здравје 

- ИЈЗ во соработка со Клиника за гинекологија и 
акушерство има задача да ги обработува податоците и 
дава квартални извештаи за реализираните активности. 

МЕТОДОЛОГИЈА НА СКРИНИНГОТ 
 
На ниво на целата држава, за жените кои имаат из-

брано матичен гинеколог скринингот го вршат гинеко-
лозите од ПЗУ согласно превентивните цели пропиша-
ни од ФЗОМ: гинеколошки преглед, земање на брис, 
припрема и доставување на материјалот за цитолошка 
анализа.  

Земениот материјал за цитолошка анализа се испи-
тува во цитолошката лабораторија во болниците низ 
цела држава, цитолошки лаборатории кои имаат склу-
чено договор со ФЗОМ за здравстевена услуга читање 
на ПАП тест како и Клиниката за гинекологија и аку-
шерство. Фактури и извештаи за извршените активнос-
ти се доставуваат до Министерството за здравство 
квартално. 

Согласно доктринарните ставови целна група за 
скрининг се жени на возраст од 24-60. Препорачан вре-
менски интервал за изведување на скринингот е  3 го-
дини.  

Оваа година со скринингот се предвидени жените 
на возраст од 24-35 години. Со скринингот, исто така 
ќе се опфатат и жените на возраст од 36-60 кои во те-
кот на 2014 година не направила ПАП тест. 

Како извршители на Програмата се околу 140 ма-
тичните гинеколози на ниво на цела држава, односно 
апроксимативно се прикрепени 500 000 пациентки 

 
 
ИНДИКАТОРИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА 
А . ИНДИКАТОРИ НА ПРОЦЕС НА СПРОВЕДУ-

ВАЊЕ  И СЛЕДЕЊЕ 
 
- Број и процент на жени кои се јавиле на повикот 

после првиот или наредниот повик кај матичниот гине-
колог  

- Број на жени кај кои е направен ПАП тест 
- Број на неадекватни тестови 
- Број на вратени писма 
- Број и процент на жени кои не се јавиле на пови-

кувачките писма 
- Број и процент на позитивни тестови  
- Број на пронајдени ASC-US  
- Број на пронајдени ASC-H 
- Број на пронајдени  endo CIN1 
- Број на пронајдени  HPV 
- Број на пронајдени  CIN 1 
- Број на пронајдени endo CIN2 
- Број на пронајдени  CIN 2 
- Број на пронајдени  CIN 3 
- Број на пронајдени  AGC 
- Број на пронајдени  CIS 
- Број и процент на негативни тестови 
 
Наведените процесни и индикатори на успешност 

се елементи за пишување на периодични извештаи за 
спроведените активности на сите нивоа на здравствена 
заштита. 

Показателите  на успешност на спроведување  на 
скринингот се елементи со кои се планираат поната-
мошни активности на здравстевниот систем со цел на-
малување на инциденца и смртност од рак на грло на 
матка. 

 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
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Активности со мобилна гинеколошка ординација  
во соработка со НВО од областа на здравството  

 
- совети за превенција од сексуално преносливи ин-

фекции 
- дијагностицирање на сексуално преносливи ин-

фекции 
- лекување на сексуално преносливи инфекции 
- ПАП тест 
- гинеколошки ехо – преглед 
 
ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
- Институт за јавно здравја на Република  Македо-

нија 
- Општи болници на ниво на цела држава  
- Цитолошки лаборатории со потпишан договор со 

Фонд за здравствено  осигурување за здравствена услу-
га  читање на ПАП тест. 

- Матични гинеколози на ниво на цела држава 
- Клиника за гинекологија и акушерство или Специ-

јална болница за гинекологија и акушерство „‟ Мајка 
Тереза„‟ - Скопје 

- Мобилна гинеколошка ординација во кординација 
со Невладини организации од областа на здравството 

 
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
Мониторинг и евалуација се планира да спроведува 

Институтот за јавно здравје на Република Македонија 
врз основа на базата на податоци која ја поседува за ор-
ганизиран скрининг и изготвување на периодични из-
вештаи како сублимат од извештаите од Цитолошките 
лаборатории. 

 
Основна обврска на овластените извршители на 

Програмата се континуирано внесување, праќање и 
ажурирање на податоците во електронската База на по-
датоци за организиран скрининг  

 
Институтот за јавно здравје на Република Македо-

нија ќе врши евалуација на сите активности на скри-
нингот и доставување на извештаи, врз основа на пока-
зателите за успешност кои се јасно определени. 

 
Сите случаеви на рак на грло на матка кои ќе бидат 

откриени во текот на спроведување на скринингот, 
потребно е да се евидентираат во Регистарот за рак, ка-
ко би се создале услови за проценка на стапката на 
инциденца на рак со и без скрининг. 

 
II. ОПУРТУНИСТИЧКИ СКРИНИНГ НА КОЛОРЕК-

ТАЛЕН КАРЦИНОМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  
ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА  
 
Целта на програмата е намалување на морбилитето-

то и моратлитетот на населението во Република Маке-
донија од рак на дебело црево. Стратегијата за подоб-
рување на раното откривање на ракот на дебло црево 
подразбира и подобра информираност на населението 
за значењето на раното откривање на ракот на дебелото 
црево и едукација на здравствениот кадар за самата 
програма. 

 
АКТИВНОСТИ: 
 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА СКРИНИНГОТ  
 
- Скринирањето ќе се изведува со тестот за детек-

ција на окултно крварење-ФОБТ (Fecal Occult Blood 
Test – FOBT). Министерството за здравство ги набаву-

ваат ФОБ тестовите ги  распоредува по Центрите за 
јавно здарвје според бројот на жители на подрачјето 
кое го покриваат. Центрите за јавно здарвје пак ги де-
лат по матичните лекари. на своето подрачје. 

- Матичните лекари во примарната здравствена 
заштита, согласно превентивните цели кои треба да ги 
остварат во ракмките на договорот со ФЗОМ ќе ги ин-
формираат своите пациенти за можноста за скрининг и 
ќе ги советуваат да направат 3 последователни ФОБ 
тестови. На пациентите тестовите им ги дава матични-
от лекар, а по земениот примерок за анализа, пациен-
тот ги носи во Центарот за јавно здравје. Матичните 
лекари потребно  е да пополнат и соодветен прашалник 
за пациентото на кој му е дадаена можност да изврши 
тестирање со ФОБ тест. 

- Центарот за јавно здравје ќе врши анализа на дос-
тавениот материјал со примена на ФОБ- тестот - за ре-
зултатот го известува пациентот и го упатува на кон-
султација кај матичниот лекар. 

- На пациентите/семејствата со покачен ризик за за-
болување ќе бидат советувани и упатувани на коло-
носкопија и/или генетско тестирање од страна на ма-
тичните лекари.  

- Координатор на скринингот ќе биде Институтот за 
Јавно здравје на Република Македонија, кој ќе биде за-
должен за координација на сите активности во држа-
вата, стручно методолошка помош на Центрите за јав-
но здравје,  изготвување и водење на Регистер за КРК. 
Институтот за Јавно здравје ќе доставува до Министер-
ството за здравство тромесечни извештаи и фактури за 
извршениот скрининг во Република Македонија. Ми-
нистерството за здравство ќе доставува финансиски 
средства и до извршителите-Центрите за јавно здравје. 

- Центрите за Јавно здравје ќе бидат задолжени за 
координација на активностите на своето подрачје  

- Очекуваниот одзив на поканите за скрининг од 
вкупниот број на испитаници на возраст од 50-70 годи-
ни е околу 17.000 испитаници, за кои ќе бидат потреб-
ни по 3 теста за испитаник.  

Едукација на матичните лекари од ПЗЗ за советува-
ње на пациентите за употреба на китовите за ФОБТ, 
идентификација на  пациентите со висок ризик како и 
за упатување до Центрите за јавно здравје. Оваа актив-
ност ја изведуваат Центар за семејна медицина Ме-
дицински факултет. 

Изготвување на информативно-едукативни матери-
јали и медиумска кампања за скрининг на ракот на де-
белото црево, ја реализира Институтот за јавно здравје. 

 
ИНИКАТОРИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА 
 
A. ИНДИКАТОРИ НА ПРОЦЕС НА СПРОВЕДУ-

ВАЊЕ 
 
-Број и процент на луѓе кај кои е направен ФОБТ 

тест 
- Број и процент на луѓе кои го земале резултатот 
- Број и процент на неадекватни тестови 
 
B. ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ НА СПРО-

ВЕДУВАЊЕ НА СКРИНИНГОТ СЕ: 
- Број  и процент на опфаени лица со Програмата  
- Број и процент на позитивни тестови  
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ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
ТАБЕЛА БРОЈ 1. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА СКРИНИНГ НА КОЛОРЕКТАЛ-
НИОТ КАРЦИНОМ (КРК)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
- Институт за јавно здравја на Република Македо-

нија 
- 10- те Центри за јавно здравје  
- Матични лекари на ниво на цела држава 
- Центар за семејна медицина – Медицински факул-

тет 
 
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
Мониторинг и евалуација се планира да спроведува 

Институтот за јавно здравје на Република Македонија 
врз основа на базата на податоци која ја поседува за ор-
ганизиран скрининг и изготвување на перодични из-
вештаи како сублимат од извештаите од Центрите за 
јавно здравје. 

Основна обврска на овластените извршители на 
Програмата се континуирано внесување, праќање и 
ажурирање на податоците во електронската База на по-
датоци за организиран скрининг  

Краткорочната проценка на успешноста на спрове-
дување на Програмата се вреднува со одзивот на насе-
лението, брзината на известување за позитивен наод и 
упатување на колоноскопија, каков е односот према 
понатамошните испитувања на лицата кај кој е најден 
позитивен тест, степенот на искористеност на ангажи-
раните ресурси (колоноскопија, аналгоседација, ен-
доскопски интервенции - успешно изведен преглед, 
следење на патолошкиот наод и лечење) 

Долгорочна проценка на спроведување на Програ-
мата се однесува на намалување на стапката на морта-
литет, морбилитет и инциденца. 

Индикатори на следење на Програмата се: ниска 
стапка на популација заболена од рак на дебело црево, 
број на извештаи за направени превентивни прегледи 
предвидени со Програмата, број на едуцирани здрав-
ствени работници, број на здравствени установи кои се 
опремени за спроведување на систематски прегледи, 
печатен промотивен материјал. 

Институтот за јавно здравје на Република Македо-
нија ќе врши евалуација на сите активности на скри-
нингот и доставување на извештаи, врз основа на пока-
зателите за успешност кои се јасно определени. 

Сите случаеви на рак на дебело црево кои ќе бидат 
откриени во текот на спроведување на скринингот , 
потребно е да се евидентираат во Регистарот за рак, ка-
ко би се создале услови за проценка на стапката на 
инциденца на рак со и без скрининг. 

 
III. ПРЕГЛЕД НА ПАЦИЕНТИ ЗА РАНО ОТКРИВА-
ЊЕ НА КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА (ВОЗРАСНА 

ГРУПА 50-55 ГОДИНИ) со фамилијарен ризик 
од 45-50 години 

 
Министерството за здравство  од оваа програма ќе 

ја плаќа партиципацијата за ПСА тестот и за дигитален 
ректален преглед за возрасна група 50-55 години и 
оние со фамилијарен ризик од 45-50 години.  

Матичните доктори ќе препорачуваат на сите мажи 
на возраст од 50-55 години  и оние со фамилијарен ри-
зик од 45-50 години да направат превентивен преглед 
на секунадрно ниво и за истото ќе им издадат упат. 

 
ТАБЕЛА БРОЈ 1 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТА ЗА РАНО 
ОТКРИВАЊЕ НА КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПОРТУНИСТИЧКИ  
МАМОГРАФСКИ СКРИНИНГ ЗА КАРЦИНОМ  

НА ДОЈКА 
 
Скрининг мамографијата претставува периодично 

правење на мамографија на здрава женска популација, 
без присутни симптоми, со цел да се открие рак на дој-
ката во неговиот претклинички стадиум. 

Организацијата на опортунистичкиот скрининг ке 
биде во јавните здравствени установи кои имаат ма-
мографски апарати, и дигитални и аналогни. За подоб-
рување на сликите ке се обезбеди дополнителна оп-
рема. Притоа, ке бидат опфатени асимптоматски жени 
на возраст од 50-69 години, со покана да дојдат на ма-
мографија.  

Во активностите спаѓа и:  
- Вклучување на Центарот за јавно здравје во пови-

кување на жените над 50 години, по случаен избор – 
потребно е со себе да понесат покана - повикувачки 
флаер и здравствена книшка/лична карта заради лични-
те податоци. Изготвување на повикувачки писма/по-
кани, изготвување на образец за согласност за сликање, 
изготвување на писма за негативен наод Во текот на 
неделата одредување денови во кои ке се вршат скри-
нинг мамогравски прегледи; 
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- Решение за софтвер кој е есенцијален елемент за 

трансфер на слики и редоследно читање на сликите 

- Со набавување на мобилниот мамограф, заради 

осетливоста на дигиталните апарати, потребно е да се 

стационира на едно место во некој од статистичките 

региони и таму да се прават мамографиите, а софтвер-

ски да се пракаат до читачите. Во тие случаи се корис-

тат веке обучените доктори и техничари, но неопходно 

е паралелно да се обучуваат технолози за позициони-

рање. 

- Обезбедување на партиципација за лицата кај кои 

ке биде откриена малигни промени. 

 

Индикатори на успешност на спроведување на 

скринингот се: 

- Број  и процент на повикани жени со Програмата,  

- Процент на излезеност. 

 

 

ТАБЕЛА БРОЈ 1 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПОРТУНИСТИЧКИ МАМОГ-

РАФСКИ СКРИНИНГ ЗА КАРЦИНОМ НА ДОЈКА 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЛОГА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Институтот за јавно здравје на Република Македо-

нија ќе биде одговорен за организација, координација, 

мониторинг и евалуација, како и изготвување на пуб-

ликација за состојбата и постигнатите резултати на 

програмата за рана детекција на малигни заболувања за 

2014 година за делот скрининг на рак на грло на матка, 

опурунистички скриниг на дебело црево како и за пре-

вентивните прегледи за рана детекција на рак на прос-

тата. 

Институтот за јавно здравје извештаите ќе треба да 

ги доставува на кавртално ниво заедно со фактура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Формирање на тимови за конзилиарно мислење 

(тумор борд) за секој заболен од малигно заболување. 
Тимовите ќе бидат формирани од страна на Универзи-
тетски клиники, Клинички болници и општи болници 
во Република Македонија. 

 
Тумор борд е тело составено од доктори од повеќе 

специјалности кое ќе ги разгледува сите случаи на кар-
цином од соодветната специјалност и преку мултидис-
циплинарен пристап  ќе го одредува текот на лекува-
њето, терапијата итн.  

 
ЗБИРНА ТАБЕЛА Потребни финансиски ресурси 

за Програмата за рана детекција на малигни заболува-
ња во Република Македонија 
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Финансирање на програмата: 
   
Активностите предвидени со оваа програма ќе се 

реализираат во обем на средствата одобрени од Буџе-
тот на Република Македонија наменети за Програмата 
за рана детекција на малигните заболувања во Репуб-
лика Македонија во висина од 26.000.000 денари.  

Распределбата на средствата по оваа програма ќе ја 
врши Министерството за здравство на јавните здрав-
ствените установи извршители на активностите, врз ос-
нова на доставени фактури и извештаи за реализација 
на активностите содржани во Програмата. 

Следење на спроведувањето на оваа програма врши 
Министерството за здравство. 

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

 
Бр.42-10788/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

6027. 
Врз основа на член 5 од Законот за основање на 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.103/2008, 156/10, 59/12, 187/13 и 41/14) 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 23.12.2014 година донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 
ЗА 2015 ГОДИНА 

 
Член 1 

Oваа програма е наменета за промоција и поддршка 
на туризмот на Република Македонија за 2015 година.  

Потребните средства за реализација на програмата 
изнесуваат 203.860.000,00 денари од кои 151.400.000,00 
на сметка 637, 50.000.000,00 денари на сметка 631 и 
2.460.000,00 денари на сметка 787 и истите се планира-
ни во буџетот на раздел 10003 – Агенција за промоција 
и поддршка на туризмот категорија 42- стоки и услуги 
и 46- субвенции и трансфери. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 став 2 на ова програма се на-
менуваат за промотивни активности  и активности на 
поддршка на туризмот  и тоа: 

 
а) За промотивни активности и маркетинг се наме-

нуваат вкупно 37.780.000,00 денари и тоа за: 
 
1. Подготовка, печатење и дистрибуција на печатен 

промотивен материјал, 6 брошури со разни тематски 
содржини (Природа и авантура, Традиција и настани, 
Рурални убавини, Лов и риболов, Археолошка историја 
и култура, Вино и храна) на квалитетен материјал под-
готвен на 11 странски јазици и тоа: англиски, францу-
ски, германски, италијански, шпански, јапонски, руски, 
турски, бугарски, српски и албански јазик.  

За оваа потреба се наменуваат 4.000.000,00 денари. 
                                         
2. Учество на меѓународни, регионални и локални 

туристички саеми: Утрехт, Истанбул, Брисел, Софија, 
Белград, Берлин, Москва, Лондон, Гетеборг, Хелсинки, 
Токио, Келн, Римини, Мадрид, Париз, Скопје и други 
согласно потребите и барањата од туристичкото сто-
панство и Владата на Република Македонија; 

се наменуваат 20.000.000,00 денари. 

3. Организирање на презентации и средби со стран-
ски туроператори  и денови на    македонски туризам 
во странство и организирање на информативни патува-
ња во Република Македонија за странски туроператори 
и новинари (се работи за   организациски настани и ту-
ри кои тековно произлегуваат од остварените средби и 
саемски презентации, барање на промотoрите и амбаса-
дите на Република Македонија);        

се наменуваат 4.000.000,00 денари. 
4. Билборд кампањи, реклами во печатени медиуми, 

електронска промоција и телевизиски кампањи во ( Ре-
публика Србија, Словенија, Хрватска, Бугарија, Алба-
нија, Косово, Франција ) и други; 

се наменуваат 9.200.000,00 денари. 
5. Изработка на IOS, Android и Windows базирани 

софтверски програми – туристички водичи и нивна 
дистрибуција преку соодветни електронски пазари на 
апликации: 

се наменуваат 580.000,00 денари. 
 
б) За активности за поддршка на туризмот во кои 

што спаѓаат: 
 
1. Проект “Планинарски патеки” – уредување и 

обележување на постојни и создавање на нови плани-
нарки патеки. Промоција на истите преку изработка на 
водич и е - водич, со цел на збогатување на туристич-
ката понуда на Република Македонија и развој на ру-
ралниот туризам, во соработка со Агенција за финан-
сиска поддршка на земјоделството и руралниот развој; 

2. Проект “Планински велосипедски патеки” - уре-
дување и обележување на постојни и создавање на но-
ви планински велосипедски патеки. Промоција на ис-
тите преку изработка на водич и е - водич, со цел на 
збогатување на туристичката понуда на Република Ма-
кедонија и развој на руралниот туризам, во соработка 
со Агенција за финансиска поддршка на земјоделство-
то и руралниот развој; 

3. Проект „Манастирскиот туризам“- евидентирање 
и поврзување на манастирите во Република Македони-
ја кои нудат услови за сместување, изработка на веб 
страна, е-водич и печатење на промотивен материјал за 
верски и манастирски туризам; 

4. Проект „Eвиденција на туристички потенцијали 
во Република Македонија“ – истражување и евиденти-
рање на туристичките потенцијали во планските регио-
ни во Република Македонија кои имаат и нудат услови 
за развој на туризмот, изработка на веб страна, е-водич 
и печатење на промотивен материјал за верски и ма-
настирски туризам; 

5. Проект “Обележување на препознатливи произ-
води, локалитети, објекти и настани од значење за ту-
ризмот во Република Македонија“- евидентирање и 
обележување на препознатливи производи, локалитети, 
објекти и настани од значење за туристичката понуда, 
изработка на печатен промотивен материјал и објавува-
ње на истите на веб страната Macedonia timeless под 
наслов „Дали знаете“; 

6. Проект „Мапирање на патот Виа Егнација“ – уре-
дување и означување на римската магистрала Виа 
Егнација, со цел на збогатување на туристичката пону-
да на Република Македонија од областа на културини-
от туризам и активностите во природа; 

7. Проект “Параглајдинг туризам” како алтернатив-
на форма на туризам се реализира во соработка со 
УСАИД. Ќе се уредат останатите две полетишта на По-
пова Шапка и Галичица, при што ќе се пристапи кон 
нивно уредување со поставување на информативни 
табли и патокази, како и поставување на ветроказни и 
метеролошки станици како дел од завршувањето на 
првата фаза; 
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8. Проект “Летање во природа” – прeдвидува изра-
ботка на проектна документација во вид на основен 
проект за изработка на патеки за спуштање со сајла, а 
со цел на создавање на нови туристички производи во 
рамките на туризмот;  

9. Проект “Македонски туристички пасош”- пред-
видува изработка на промотивен мал водич со цел на 
промоција на Република Македонија и анимација на 
странските туристи при престој во земјава; 

10. Проект „Активен туризам“ во соработка со 
УСАИД (Агенција за меѓународен развој на САД) и 
АТТА (Асоцијација за активен туризам) – предвидува 
плаќање на чланарина и котизација со цел на организи-
рање на Самит за активен туризам во Република Маке-
донија; 

11.Проект „Подобрување на условите за сместува-
ње во планинарски и ловни домови/куќи“ со цел на 
вклучување на истите во туристичката понуда на Ре-
публика Македонија, како и создавање на мрежа на об-
јекти како основен предуслов за развој на планинскиот 
и ловниот туризам;  

12. Финансиска поддршка на културни, забавни, 
спортски, гастрономски и еколошки манифестации на 
локално организирани туристички настани со цел на 
зголемување и потикнување на туристичката понуда на 
Република Македонија;  

13.Финансирање на изработка на соодветна урба-
нистичко-планска документација заради формирање на 
автокампови и спортски аеродром Калишта на земјиш-
та во сопственост на Република Македонија;  

14. Оградување и означување на туристички развој-
ни зони;  

15. Изработка на под стратегија „Традиција и нас-
тани“, а со цел дополнување на стратешката политика 
за развој на туризмот за наредни четири години и 

- други проекти. 
за кои се наменуваат 25.080.000,00 денари. 
 

Член 3 
За субвенционирање на странскиот организиран ту-

ристички промет се наменети вкупно 91.000.000,00 де-
нари, а остатокот на средствата во висина од 
50.000.000,00 денари се обезбедуваат од игри на среќа. 

 
Член 4 

Реализацијата на уплатите  наведени во член 2 точ-
ка 2 од оваа програма се врши најмалку три месеци 
пред почетокот на меѓународните саемски манифеста-
ции.  

 
Член 5 

За начинот и динамиката за реализирањето на оваа 
програма ќе се грижи Агенцијата за поддршка и промо-
ција на туризмот. 

 
Член 6 

Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот 
за реализираните активности ќе достави извештај до 
Владата на Република Македонија како и постигнатите 
резултати со образложение за евентуални одстапувања 
од планираните активности заклучно со 31 јуни 2016 
година. 

 
Член 7 

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

 
Бр. 42-9754/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

6028. 
Врз основа на член 19 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
155/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23.12.2014 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ  НА РЕЗИД-
ЕНЦИЈАЛНИТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈ-
ЕКТИ И СЛУЖБЕНИ  ПРОСТОРИИ НА ОРГАН-
ИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО 2015 ГОДИНА  

 
I 

Со оваа програма се определуваат активностите 
што ќе се преземат, висината на средствата на репре-
зентативните и резиденцијалните објекти и службените 
згради и службените простории кои што подлежат на 
инвестиционо одржување. 

Средствата за реализација на Програмата за инвес-
тиционо одржување на  репрезентативните и рези-
денцијалните објекти и службените простории на орга-
ните на државната управа ќе се користат за: 

1. Подобрување на функционалните и безбедносни 
услови на објектот Хангари на Влада на Република Ма-
кедонија- Скопје 

2. Подобрување на функционалноста на системот за 
топловодно греење на објектот Вила 3 - Скопје 

3. Подобрување на безбедносните услови на објек-
тот Вила Попова Шапка 

4. Набавка на персонални компјутери за новиот 
систем за ЕРП. 

 
II 

Средства за извршување на мерките и активностите 
од дел I  на оваа програма се обезбедени  од следните 
извори: 

1. Буџет на Република Македонија за 2015 година, 
согласно со Раздел 040.02, Потпрограма  1А – Рекон-
струкција на згради на владини органи 

- ставка 480 – Купување на опрема и машини  
                                                                         1.500.000 

- ставка 481 – Градежни објекти                  3.500.000 
 

III 
Средства од дел II на оваа програма ќе се користат 

за следните намени: 
  

СТАВКА 480 – КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И 
МАШИНИ 

 
А. Служба за општи и заеднички работи на  
Влада на Република Македонија 
 
1. Набавка на персонални компјутери за новиот 

систем за ЕРП                                                    1.500.000 
ВКУПНО 480:                                              1.500.000 
 

СТАВКА 481 – ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
 

А. РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ, РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ И 
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ 

 
1. Резиденцијални објекти во Скопје и Попова 

Шапка 
1. Реконструкција на дел од инсталацијата за грее-

ње на објектот Вила 3 -Скопје,                          380.000 
2. Санирање на громобранската инсталација во об-

јект Вила Попова Шапка                                 300.000 
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Б.  СЛУЖБЕНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ 
1. Изведба на градежни и градежно-занаетчиски ра-

боти за реконструкција на објектот Хангари на Влада 
на РМ – Скопје                                                  2.820.000 

 
                                            
ВКУПНО 481:                                           3.500.000 
 
ВКУПНО 480 и 481                                    5.000.000 
 

IV 
За спроведување на оваа програма се грижи Служ-

бата за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија. 

 
V 

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

 
Бр. 42-9772/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6029. 
Врз основа на член 44 став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2015 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
155/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.12.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ  
ВО 2015 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа програма се уредува распределбата на сред-
ствата за поттикнување рамномерен регионален развој 
во Република Македонија, планирани во Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2015 година, Раздел 191.01, - 
Министерство за локална самоуправа, Потпрограма 
ОА Рамномерен регионален развој, ставка 464 – Разни 
трансфери. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа програма се распреде-
луваат според табелата бр.1. 

  
Табела бр.1                                                  денари 
                  

Вкупно средства 57.666.000,00 
1. Активности преку Министерство-
то за локална самоуправа 

 

 1.1 Расходи за кофинансирање на те-
ковното работење на центрите за развој 
на планските региони  

          
7.680.000,00 

1.2 Финансирање на расходи за форми-
рање регионални бизнис-центри за под-
ршка и советодавни услуги за мали и 
средни претпријатија во рамки на цен-
трите за развој на планските региони   

       
3.200.000,00 

2.  Активности преку Бирото за реги-
онален развој 

 

2.1 Неповратно учество во финансира-
ње на проекти за развој на планските 
региони 

32.750.200,00 

2.2 Неповратно учество во финансира-
ње на проекти за развој на подрачја со 
специфични развојни потреби 

9.357.200,00 

2.3 Неповратно учество во финансира-
ње на проекти за развој на селата 

4.678.600,00 

                            
Член 3 

Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.1 од оваа 
програма  се распределуваат за осумте центри за развој 
на планските региони со намена ко-финансирање на 
нивното тековно работење. 

Од средствата од став 1 на овој член за секој центар 
за развој на планскиот регион се распределуваат по 
960.000,00 денари. 

Начинот и динамиката на трансферот на средства 
од став 2 на овој член ќе се регулираат со договор пот-
пишан од министерот за локална самоуправа и градо-
началниците на општини во состав на планскиот ре-
гион. 

Од средствата наменети за ко-финансирање на рас-
ходи за тековно работење на центрите за развој на 
планските региони се финансираат расходи за бруто 
плати за максимум пет службеници. 

 
Член 4 

Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.2 од оваа 
програма ќе се користат за финансирање на расходи за 
формирање на бизнис центри во рамки на осумте цен-
три за развој на планските региони во функција на 
обезбедување советодавни услуги за мали и средни 
претпријатија во планскиот регион. 

 
Член 5 

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.1 од оваа 
програма ќе се користат за финансирање на проекти за 
развој на планските региони, предложени од осумте со-
вети за развој на планските региони. 

 
Член 6 

Средствата од членот 2 точка 2 потточка 2.2 од оваа 
програма за финансирање на проекти за развој на под-
рачјата со специфични развојни потреби, на предлог на 
Советот за рамномерен регионален развој на Републи-
ка Македонија се доделуваат во согласност со член 42 
од Законот за рамномерен регионален развој. 

 
Член 7 

Средствата од член 2 точка  2 потточка 2.3 од оваа 
програма, ќе се користат за финансирање на проекти за 
развој на селата.  

Општините со седиште во град обезбедуваат 50% 
учество за реализација на проекти од средствата од ста-
вот 1 на овој член. 

 
Член 8 

За спроведување на оваа програма ќе се грижи Ми-
нистерството за локална самоуправа. 

 
Член 9 

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

 
Бр.42-9779/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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6030. 
  

Врз основа на член 7 став 5 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 и 187/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
21.12.2014 година, донесе 

        
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОВСТВОТО И ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА  
НА ДИВЕЧОТ ПОД ЗАШТИТА ВО РЕПРОЦЕНТРИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се утврдува видот и обемот на активностите кои ќе се финансираат со средствата од Бу-
џетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14), из-
вршителите на работата, изворот и износот на средствата, како и начинот на користење на средствата за развој 
и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2015 го-
дина.  

 
II 

За извршување на активностите од дел I на оваа програма, се предвидени средства во Буџетот на Републи-
ка Македонија за 2015 година, раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
Програма 2-Шумарство, Потпрограма 20-Шумарство, Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски средства, во 
износ од 2.100.000 денари и тоа за: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
Финансиските средства од оваа програма ги користат управувачите со дивечот во државните ловишта. 
 

IV 
Исплатата на средства се врши согласно договорот за управување со дивечот во државното ловиште потпи-

шан помеѓу Владата на Република Македонија и управувачите на државните ловишта. 
 

V 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

Бр.42-9838/1 Претседател на Владата 
21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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6031. 
 

 

 

 

  

 
Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА И 
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, УРБАНИСТИЧКА ПЛАН-
СКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТУРИСТИЧКА РАЗВОЈНА ЗОНА, УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АВТОКАМП И ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 



26 декември 2014  Бр. 196 - Стр. 31 
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         Бр. 42-9875/1                                                   Претседател на Владата 
21 декември 2014 година                                       на Република Македонија, 
            Скопје                                                      м-р Никола Груевски, с.р. 
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6032. 
  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО 
СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2015 ГОДИНА 
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26 декември 2014  Бр. 196 - Стр. 35 
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         Бр. 42-9876/1                                                Претседател на Владата 
21 декември 2014 година                                     на Република Македонија, 
            Скопје                                                    м-р Никола Груевски, с.р. 



26 декември 2014  Бр. 196 - Стр. 37 

 
 

6033. 
Врз основа на член 41 став 4 од Законот за извршува-

ње на Буџет на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/14), 
a во врска со член 49 став 1 од Законот за научно-истра-
жувачка дејност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13 и 41/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21.12.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ  
ЗА 2015 ГОДИНА 

 
1.а Програма за научно-истражувачка работа за 

2015 година  
 
Програмата за научно-истражувачката дејност за 

2015 година во Република Македонија се остварува во 
согласност со Законот за научно-истражувачка работа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 
103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13 и 41/14) и Законот за 
поттикнување и помагање на техничката култура  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
53/00). 

Со Програмата се финансираат активностите од на-
учно-истражувачката работа и тоа за: 

1. Програми на jавните научни установи и единици-
те насочени кон науката при државните универзитети, 

2. Национални научно-истражувачки проекти,  
3. Билатерални научно-истражувачки проекти, 
4. Издавачка дејност (печатење на научни книги),  
5. Организација на научни собири,  
6. Учество на домашни истражувачи на меѓународ-

ни научни собири, 
7. Студиски престои во странство и престој на стран-

ски научни истражувачи во Република Македонија, 
8. Објавување на научни трудови во странство, 
9. Објавување на научни трудови во странство  (со 

импакт фактор), 
10. Објавување на творечки субвенции за творечки 

дејности, 
10.1. Стипендии и школарини за студии од втор 

циклус во земјата,  
10.2. Стипендии и школарини за студии од трет 

циклус во земјата, 
10.3. Стипендии и школарини за студии и од втор 

циклус во странство, 
10.4. Стипендии и школарини за студии од трет 

циклус во странство, 
10.5. Еднократен надомест за одбрана на магистер-

ски труд, 
10.6. Еднократен надомест за одбрана на докторски 

труд 
10.7. Стипендии и школарини за студии од втор цик-

лус за ШАНГАЈ, ШЕФИЛД, ФРАНКЛИН и студии од об-
ластите на ликовната уметност, кинематографијата и фил-
маската продукција,  драмската уметност и музиката. 

10.8. Стипендии и школарини за специјалистички и 
постдипломски студии за изучување на старо-турски јазик 

10.9. Стипендии и школарини за студии од втор 
циклус за ФАМУ, Република Чешка, 

10.10. Стипендии и школарини за последипломски 
и докторски студии во согласност со Законот за права-
та на претседателот на Република Македонија и него-
вото семејство по престанување на функцијата, 

11. Техничка култура, 
12. Државна награда „Гоце Делчев”  
13. Контрибуција разни членарини во меѓународни 

организации, 
14  ЦЕЕПУС, 
15. Други расходи-исплата на експертски и совето-

давни тела, рецензии за проекти и наплата на фактури 
за објавени конкурси и други активности. 

1. Програми на јавните научни установи и  еди-
ниците насочени кон науката при државните уни-
верзитети 

Од Програмата за научно-истражувачка работа за 
јавните научни установи и единиците насочени кон нау-
ката при државните универзитети ќе се финансираат 
следните научно-истражувачки активности: научно-ис-
тражувачки проекти, издавачка дејност, организирање 
на научни собири, учество на домашни научни истражу-
вачи на меѓународни научни собири, студиски престои 
во странство, научно-истражувачка инфраструктура и 
престој на странски научни истражувачи во Република 
Македонија. Овие научно-истражувачки активности се 
од јавен интерес на државата од областа на историскиот 
и културниот идентитет на македонскиот народ, како и 
граѓаните кои живеат во нејзините граници кои се дел од 
албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, срп-
скиот народ ромскиот народ, бошњачкиот народ и дру-
гите што живеат во Република Македонија. 

 
2. Научно-истражувачки проекти (национални) 
Континуираната научно-истражувачка работа низ 

научно-истражувачки проекти во природнo-математич-
ките науки, техничко-технолошките науки, медицин-
ските науки и здравство, биотехнички науки, општес-
твени науки и хуманистички науки, претставува перма-
нентна ориентација. Државните високо образовни уста-
нови вршат фундаментално, развојно и применето ис-
тражување, а кои се од големо значење за афирмирање 
на научно-истражувачката работа во нашата држава. 
Покрај фундаменталното значење, вложувањата во на-
учно-истражувачката работа се во функција на забрза-
ниот економски развој.  

Од друга  страна, активното вклучување на младите 
истражувачи во научно-истражувачката работа превен-
тивно делува на “одливот на мозоци” од државата, а 
користењето на  потенцијалот на  младиот научен ка-
дар обезбедува временски далекусежно стабилен и 
континуиран развој на државата.  

 
3. Билатерални научно-истражувачки проекти  
Континуираната научно-истражувачка работа низ 

научно-истражувачки проекти во природнo-математич-
ките науки, техничко-технолошките науки, медицин-
ските науки и здравство, биотехнички науки, општес-
твени науки и хуманистички науки, претставува перма-
нентна ориентација. Државните високо образовни уста-
нови вршат фундаментално, развојно и применето ис-
тражување, а кои се од големо значење за афирмирање 
на научно-истражувачката работа во билателарната со-
работка со: Словенија, Хрватска, Турција, Бугарија, 
Србија, Црна Гора, Кина, Албанија, Австрија, Полска, 
Чешка, Босна и Херцеговина, Франција и др. Покрај 
фундаменталното значење, вложувањата во научно-ис-
тражувачката работа се во функција на забрзаниот еко-
номски развој.  

Од друга страна, активното вклучување на младите 
истражувачи во научно-истражувачката работа превен-
тивно делува на „одливот на мозоци” од државата, а 
користењето на потенцијалот на младиот научен кадар 
обезбедува временски далекусежно стабилен и конти-
нуиран развој на државата. 

 
4. Издавачка дејност (научни книги) 
Резултатите од научно-истражувачката работа се 

главен индикатор за активноста на научните работ-
ници. Тие се верификуваат преку нивно објавување во 
форма на трудови во печатени научни книги и научни 
списанија,  печатеното издаваштво е незаменлив начин 
на комуникација на научниот работник со соодветна 
научна јавност но и пошироко.  
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5. Организација на научни собири 
Програмата предвидува финансиска поддршка за 

организирање на научни собири од национален и меѓу-
народен карактер во Република Македонија каде што 
се презентираат најновите достигнувања во соодветна 
научна област преку презентација на научни трудови 
(орална и постер презентација).    

 
6. Учество на домашни истражувачи на меѓуна-

родни научни собири 
Усовршувањето на домашни истражувачи на науч-

ни собири во странство се остварува преку нивно ак-
тивно учество на конгреси, конференции, симпозиуми  
и семинари. За овие учества на научни собири во 
странство се покриваат дел од патните трошоци,  дел 
од дневните трошоци и дел од котизацијата за учество 
на научниот собир.  

 
7. Студиски престои во странство и престој на 

странски научни истражувачи во Република Маке-
донија 

Еден од инструментите за поддршка на усовршува-
њето на домашните научно-истражувачки кадри во 
странство е кофинасирањето на студиските престои. 
Во доделувањето на овие средства ќе се применат кри-
териумите за селекција на апликантите за ваков вид на 
поддршка врз основа на должината на престојот, стату-
сот на институцијата каде ќе се престојува, програмата 
на престојот и др.  

 
8. Објавување на научни трудови во странски 

научни списанија 
Се доделуваат средства за објавување на научните 

трудови на наши научни истражувачи во странство кои  
се обајавуваат во научни списанија кои се издаваат во 
странство. 

 
9. Објавување на научни трудови во странски 

научни списанија (со импакт фактор) 
Се доделуваат средства за печатење на научните 

трудови на наши научни истражувачи  во странски на-
учни списанија (вреднувани со импакт фактор). 

10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 и 
10,10 Стипендии за млади  научно-истражувачки кадри 
- магистерски и докторски студии во земјата и стран-
ство, стипендии за студии од втор циклус во земјата, 
стипендии за студии од трет циклус во земјата,  сти-
пендии за студии и школарини од втор циклус во 
странство, стипендии и школарини за студии од трет 
циклус во странство, еднократен надомест за одбрана 
на магистерски труд, еднократен надомест за одбрана 
на докторски труд, стипендии и школарини за студии 
од втор циклус за ШАНГАЈ, ШЕФИЛД, ФРАНКЛИН, 
и стипендии и школарини за студии од втор циклус од 
областите на ликовната уметност, кинематографијата и 
филмската продукција, драмската уметност и музиката, 
стипендии и школарини за специјалистички и постдип-
ломски студии за изучување на старо-турски јазик,  
стипендии за студии и школарини од втор циклус за 
ФАМУ во Република Чешка. 

Исто така ќе се доделуваат стипендии и уписнини 
за школување во согласност со Законот за правата на 
претседателот на Република Македонија и неговото се-
мејство по престанување на функцијата (,,Службен 
Весник на Република Македонија“ бр. 46/2004, 
109/2006 и 157/2007 година). 

Ќе се доделуваат стипендии за студии од втор и 
трет циклус на странски државјани кои престојуваат во 
Република Македонија по основ на билателарна и мул-
тилатерална  меѓународна соработка. 

Министерството ќе ги подржува творечките суб-
венции, ќе доделува средства за реализација на творечки 
дејности реализирани во предходната година од страна на 
професор, научен работник или соработник на високооб-

разовна институција, односно научна установа од научни-
те области на ликовната уметност, драмската уметност, 
музичката уметност, филм и книжевност. 

 
11. Програма за техничка култура за 2015  
Потребните средства за поттикнување и помагање 

на техничката култура се определени врз основа на 
предлог-програмите за работа/проектите, изготвени од 
носителите на техничката култура кои имаат јавни ов-
ластувања за вршење на оваа работа доделени од Ми-
нистерството за образование и наука. 

- Обука за техничка култура (програмски актив-
ности–програми за работа/проекти)  

Средствата ќе се наменат за обука преку: организира-
ње семинари и курсеви во домовите за техничка култура 
и струковите сојузи; организирање и учество на регио-
нални, државни и меѓународни смотри на талентирани 
ученици од основните и средните училишта во областа на 
природните и техничките науки; организирање и одржу-
вање собири, фестивали и изложби од државен и меѓуна-
роден карактер и други активности поврзани со развојот и 
унапредувањето на техничката култура. 

Со средствата од Буџетот за 2015 година ќе се под-
држат и следните конкретни активности на државно 
ниво: Државна смотра на млади техничари и природ-
ници; Државна смотра „Наука на младите“; Државен 
собир на радиоаматерите; Државен собир на воздухоп-
ловните и ракетните моделари; „Денови на македон-
ската фотографија„; Државен фестивал на непрофесио-
налниот филм; летни фото и филмски школи, МАКИ-
НОВА 2015; ЕКОНОВА 2015 и др. 

Со средствата од Буџетот за 2015 година ќе се фи-
нансираат и потребите за задолжителна котизација во 
меѓународните организации од областа на техничката 
култура. 

- Материјални трошоци 
Средствата за материјални трошоци за реалните пот-

реби за остварување на програмските активности на носи-
телите на јавни овластувања во техничката култура во Ре-
публика Македонија за 2015 година се предвидува да се 
обезбедат од страна на носителите на работата. 

 
12. Државна награда „Гоце Делчев“ 
Согласно Законот за државни награди („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 52/06 и 54/07) 
преку Министерство за образование и наука, во Репуб-
лика Македонија се доделува државната награда „Гоце 
Делчев“, со која се оддава општествено признание за 
особено значајни остварувања од интерес за државата, 
во областа на науката. Во една календарска година се 
доделуваат најмногу три награди.  

 
13. Контрибуција разни членарини во Меѓуна-

родни организации  
Министерството за образование и наука преку уп-

латата на овие контрибуции-членарини во Меѓународ-
ните организации обезбедува учество на наши научни 
институции да можат да  конкурираат за добивање на 
проекти од меѓународен карактер. Исто така се врши 
исплата на фактури за објавени конкурси. 

 
14.  ЦЕЕПУС  
Ќе се подржува престојот на постдипломци, уни-

верзитетски професори во Република Македонија во 
рамките на ЦЕЕПУС програмата за 2015 година.  

 
15. Други расходи-исплата на експертски и сове-

тодавни тела, рецензии за проекти, наплата на фак-
тури за објавени конкурси и други активности 

Се врши исплата на рецензии на научни работници 
кои извршиле рецензирање на нови проекти, годишни 
извештаи и завршни извештаи за национални и меѓуна-
родни проекти. Ќе се одвојуваат средства и за совето-
давни тела во областа на науката и др. 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.42-9881/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

6034. 
Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 64/2013, 
39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ 
И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2015 ГОДИНА 
 

I. Вовед 
 
Децата од училишна возраст се посебнa популаци-

онa групa коja се карактеризира со интензивни фи-
зички, психолошки и социјални промени, што ги прави 
исклучително ранливи на неповолните ризик фактори 
од околината. Промените во правец на стекнување по-
голема независност придружено со склоноста кон ек-
спериментирање со нови животни стилови и актив-
ности, креираат нови здравствени ризици поврзани во 
прв ред со однесувањето. Поради тоа, раната детекција 
на здравствените како и на психо-социјалните, развој-
ните и бихејвиоралните ризици треба да претставува 
приоритет во грижата за училишните деца и младина. 
Најчестите причини за морбидитет и морталитет кај 
оваа возрасна група се намерните и ненамерни пов-
реди, последиците од ризичното сексуално однесу-
вање, пореметувања на менталното здравје (депресија, 
анорексија, булимија), недоволна физичка активност и 
неправилна исхрана.  

Класичен метод за скрининг на здравјето на учи-
лишните деца и младина се систематските прегледи, 
кои се вршат организирано во јавните здравствени ус-
танови од страна на службите за превентивна здрав-
ствена заштита и превентивна стоматолошка заштита 
на училишни деца.  

Покрај систематскиот преглед, превентивниот тим 
врши и едукација на учениците, наставничкиот кадар,  
родителите/старателите преку предавања и работа во 
мала и голема група избирајќи теми според утврдените 
приоритети и според изборот на учениците. 

При систематскиот преглед се врши и редовна иму-
низација против заразни заболувања според Календа-
рот за имунизација на Република Македонија. 

Посебно вулнерабилната група на деца и адо-
лесценти е онаа која е надвор од образовниот систем. 
Здравствениот сектор во соработка со патронажната 
служба, РЗМ и НВО превзема  активен пристап  во от-
кривањето на овие деца и нивно упатување до превен-
тивните тимови кои обезбедуваат превентивна здрав-
ствена заштита на децата. Според проценките тој број 
изнесува околу 5000 деца на возраст од 7-18 години 
или 20% од вкупниот број на деца од училишна воз-

раст. Овој проблем е особено голем кај децата Роми 
кои се осипуваат во процесот на образование или пак 
не ги посетуваат редовно основните и средни учи-
лишта. 

Целта на систематскиот преглед е:  
- Следење на физичкиот  и психосоцијалниот раз-

вој, 
- Рана детекција на здравствени проблеми и навре-

мен третман, 
- Рано препознавање на ризични видови на однесу-

вање - детекција на бихејвиорални ризици,  
- Едукација за усвојување на здрави животни сти-

лови, 
- Едукација за важноста на  навремената и целосна 

вакцинација.  
Возраст на вршење на систематски прегледи: 
Задолжителни систематски прегледи се вршат во 1-

во, 3-то, 5-то, 7-мо одделение. Средношколците се оп-
фатени со систематски прегледи во 1-ви и 4-ти клас 
(или 3-та завршна година), а студентите во 1-ва година. 
Содржината на систематскиот преглед зависи од воз-
раста на ученикот. 

Содржина на систематскиот преглед: 
 
1. Општ лекарски преглед: 
- мерење на телесната тежина и висина и одредува-

ње на ИТМ; 
- преглед на кожата; 
- согледување на постоење на деформитети на ло-

комоторниот систем; 
- општ лекарски преглед и преглед по системи (кар-

диоваскуларен, респираторен, дигестивен, нервен, уро-
генитален систем); 

- мерење на пулсот и крвниот притисок; 
- испитување на вид, слух и говорот; 
- земање на податоци во врска со пубертетот кај 

двата пола и menarha (кај ученички и студентки); 
- земање податоци во врска со сексуалната актив-

ност на адолесцентите и употребата на контрацепција и 
заштита од СПИ; 

- земање на податоци за  употреба и злоупотреба на 
супстанци (пушење, алкохол, таблети, дроги); 

- земање податоци за рано откривање на знаци на 
депресија и други пореметувања на менталното здравје 

- земање на податоци за постоење на насилно одне-
сување (булинг); 

- давање препорака за понатамошни специјалистич-
ки прегледи доколку е потребно; 

- прибирање на податоци од наставниците и психо-
лозите за успехот и однесувањето на ученикот и дава-
ње на потребни совети; 

- контрола на извршените вакцинации и ревакцина-
ции и преземање мерки за комплетирање на вакцинал-
ниот статус. 

Наодите од систематскиот преглед се евидентираат 
во Картонот за систематски прегледи на училишни 
деца, изготвен од Заводот за здравствена заштита на 
мајки и деца; отстапувањата се запишуваат во картонот 
со преземање на соодветни мерки за санирање и сле-
дење. 

Контролни и целни прегледи: Во зависност од кон-
статираните претходни состојби, се вршат контролни и 
целни прегледи за поедини видови на однесување или 
заболување/состојба. 
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2. Лабораториски преглед 
 
- хемоглобин во крв и 
- албумен и билирубин во урина 
 
3. Стоматолошки преглед  
 
- контрола и евиденција на состојбата на забалото 

(млечни, трајни заби, кариес, екстракција и пломба ин-
декс); 

- откривање на деформитети и неправилности во 
развојот на забите и вилиците; 

- евиденција на констатираната состојба во здрав-
ствениот картон. 

- задолжителен преглед за сите ученици секоја 
учебна година од прво одделение во основно образова-
ние до завршна година на образование во средното об-
разование.  

 
4. Превентивна стоматолошка заштита  
 
Согласно Националната Стратегија за превенција 

на оралните заболувања кај децата до 14 години во Ре-
публика Македонија за периодот 2008-2018 година, 
превентивните стоматолошки тимови од јавните здрав-
ствени установи-здравствени домови во Република Ма-
кедонија ги спроведуваат следните превентивни актив-
ности, меѓу другите: 

- залевање на фисурите и јамичките  (кај сите деца 
кои посетуваат прво одделение), при што се залеваат 4-
те први трајни молари.  

- Кај дел од децата со специјални потреби кај кои 
има висок кариес ризик, потребни се материјали за ло-
кална заштита на нивните заби со троен ефект.  

За извршување на овие активности и набавка на 
потребните материјали одговорни се ЈЗУ Здравствени 
домови во Република Македонија и нивните превен-
тивни тимови (стоматолог-сестра). 

 
5. Превентивни прегледи за рана дијагностика 

на пречки во равојот на слух,  говор и глас 
 
Стручен тим од ЈЗУ„Заводот за рехабилитација на 

слух,говор и глас“-Скопје,оставен од лекар специја-
лист,логопед и ортодонт ќе спровдуваат превентивни 
прегледи на децата од  4-6 годишна возраст во насока 
на рана дијагностика на пречки во развојот на слухот 
,говорот и гласот. Прегледите ќе се спроведуваат од 
страна на стручниот тим на територијата на целата 
држава .Целта на овие прегледи е рано откривање на 
деца со: 

- Пречки во развојот на говорот од полесна до нај-
тешка форма 

- Лесно до најтешко оштетување на слухот 
- Ортодонтски аномалии 
- Аутистичен спектар на симптоми и аутизам. 
 

II. Моментална состојба 
 
Според последните податоци добиени од Институтот 

за јавно здравје на Република Македонија, во учебната 
2013/2014 година бројот на учениците од основно и 
средно образование, како и на студентите кои биле прег-
ледани, согласно Програмата за систематски прегледи 
на учениците и студентите во Република Македонија за 
2014 година изнесува 126.904 или 96,7% од подлежните. 

Опфатеноста на учениците со систематски прегледи  во 
основните училишта е задоволителна и изнесува 97%. 
Опфатеноста кај учениците во средното образование из-
несува 94,7%, а кај студентите е 99,9%.   

.  
III. Мерки кои треба да се преземат за подобрување 

на состојбите 
 
Во насока на подобрување на здравствената состој-

ба и квалитетот на превентивната здравствена заштита 
на децата од училишна возраст и младината, како и 
обезбедување на одржлив систем на надзор врз подоб-
рување на здравјето, потребно е извршување на след-
ните мерки: 

   
1. Мерки за подобрување на превентивната 

здравствена заштита на децата од училишна воз-
раст и младина 

 
- Систематски прегледи во 1-во, 3-то, 5-то, 7-мо од-

деление како и во 1-ва и 4-та година (завршна) година 
од средното образование. 

- Систематски прегледи на студенти во 1-ва година 
факултет.  

- Дополнителни превентивни контролни и целни 
прегледи кај учениците каде е најдено отстапување.  

- Превентивни стоматолошки прегледи. 
 
2. Јакнење на капацитетите на тимовите кои 

обезбедуваат превентивна здравствена заштита на 
училишни деца и младина за:  

-  активности од областа на здравствена едукација и 
промоција, 

- за употреба на новиот Картон за систематски 
прегледи на ученици и упатството за систематски прег-
леди на училишни деца, 

- за употреба на Прирачникот за водење на психо-
социјално интервју при работа со адолецсенти и млади 
со цел навремено откривање на бихејвиорални ризици 
и навремено справување со ризичните видови на одне-
сување, 

- за едукација на учениците за усвојување на здрави 
животни стилови,  

- за рана детекција на бихејвиорални ризици кај 
учениците, 

- за рана детекција на здравствени проблеми и упа-
тување за навремен третман, 

- за комуникација со родители за зголемување на 
опфатот за имунизација со поедини вакцини како и за 
редовна имунизација против заразни заболувања спо-
ред календарот за имунизација. 

Овие мерки ќе се изведуваат преку: 
- Организирање и изведување на тренинзи намене-

ти за превентивните тимови, патронажната служба и 
РЗМ.  

- Изработка на прирачници за адолесцентно здравје 
и здрави животни стилови. 

 
3. Мерки за подобрување на пристапот до ин-

формации на сите деца од училишна возраст и мла-
дина, како и за родители: 

- Изработка на здравствено-промотивни материјали 
за ученици. 

- Изработка на здравствено-промотивни материјали 
за родители.  
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- Одржување на здравствено-воспитни предавања и 
работилници за ученици на теми   поврзани со ризични 
видови на однесување (ризично сексуално однесување,    
сексуално преносливи инфекции, ХИВ/СИДА, употре-
ба и злоупотреба на супстанци,  неправилна исхрана и 
недоволна физичка активност). 

- Организирање и изведување  на работилници со 
родители во училиштата, рурални средини и ромски за-
едници за важноста на имунизацијата  и превенција на 
ризични видови на однесување кај децата и адолесцен-
тите. 

- Обезбедување на сеопфатни услуги за унапреду-
вање на сексуалното и репродуктивно здравје на адо-
лесценти и млади во советувалиштата за млади "Сакам 
да знам"  во амбуланта Водно, Скопје (едукација, инди-
видуално и групно советување, превентивни прегледи, 
едукација на родители). 

 
 4. Мерките за унапредување на здравјето на де-

цата кои се надвор од образовниот систем: 
- Активно откривање и здравствено просветување 

преку теренски посети од страна на патронажната 
служба и РЗМ за населбите во кои живеат Роми. 

- Упатување до превентивните служби во јавниот 
здравствен сектор за систематски прегледи и имунизација.  

- Упатување до постоечки организирани форми на 
здравствена промоција и едукација во локалните заед-
ници. 

- Соработка со невладиниот сектор кој работи на 
промоција на адолесцентно здравје во локалната заед-
ница со посебен акцент на ромските населби.  

- Обезбедување на сеопфатни услуги за унапреду-
вање на сексуалното и репродуктивно здравје на адо-
лесценти и млади во советувалиштата за млади "Сакам 
да знам" во амбуланта Шуто Оризари, Скопје (едука-
ција, индивидуално и групно советување, превентивни 
прегледи, едукација на родители).  

 
5. Следење и евалуација на здравствената сос-

тојба на децата и адолесцентите: 
- унапредување на системот на раководење со пода-

тоци за превентивна здравствена заштита на деца од 
училишна возраст и младина;  

- воспоставување на систем за документирање на 
наодите од систематските прегледи преку примена на 
Картони за систематски прегледи кај училишни деца; 

- техничка и стручна подршка (теренски посети) на 
превентивните тимови, патронажната служба и РЗМ за 
правилно  користење на  картоните  за систематски 
прегледи;  

- изготвување  на Извештај за здравствена состојба 
и заштита на децата со предлог мерки за унапредување 
на состојбата. 

 
IV. Цели на Програмата 

 
Главна цел на Програмата е да обезбеди услови за 

зачувување и унапредување на здравјето на сите деца 
од училишна возраст и студентите преку превенција и 
рана детекција на здравствените ризици и нарушувања-
та на здравјето.  

 
1. Специфични цели: 
 
1.1. Превенција и рана детекција на здравствените 

ризици и нарушувањата на здравјето на учениците и 
студентите. 

1.2. Јакнење на капацитетите на здравствените ра-
ботници од превентивните тимови.  

1.3. Подигање на степенот на информираност на 
учениците и студентите  за здрави животни стилови со 
цел рана превенција на незаразни заболувања.  

     1.4. Документирање на податоци за здравствена-
та состојба и здравственото однесување на учениците и 
студентите  во национална база на податоци која ќе по-
служи како основа за креирање на навремени и соод-
ветни јавно-здравствени интервенции. 

 
V. Очекувани резултати  

(индикатори на успешност) 
 
1.1. Обем на извршени систематски прегледи (над 

90%)  
1.2. Број на откриени и прегледани деца вон обра-

зовниот систем на терен.  
1.3. Број на едукативни работилници за родители. 
1.4. Број на изготвени и дистрибурани едукативни 

материјали – прирачници за здравствените работници. 
1.5. Број на изготвени едукативно-промотивни ма-

теријали наменети за учениците и родителите. 
1.6. Број на извршени теренски посети за стручно-

методолошка поддршка- проценка. 
1.7. Број на работилници за проценка на капаците-

тите на превентивните тимови. 
1.8. Број (процент) на залеани заби кај ученици од 

прво одделение во однос на вкупниот број на деца. 
 
1. Проценка на бројот на ученици и студенти за 

2015 година 
 
Бројот на учениците и студентите кои треба да би-

дат систематски прегледани во 2015 година е добиен 
од Државниот завод за статистика. 

 

1.1. Основно образование: 
 
Во 2015 година со систематски прегледи треба да 

бидат опфатени 85.254 ученици од основните учи-
лишта, од кои: 

- 21.310  ученици во 1 одделение.    
- 21.031  ученици во 3 одделение.   
- 21.328  ученици во 5 одделение.   
- 21.585  ученици во 7 одделение. 
 

1.2. Средно образование: 
 
      Во средните училишта во текот на 2015 година, 

со систематски прегледи ќе бидат опфатени 43.062 уче-
ници и тоа: 

 
- 36.859 ученици во први клас       
- 37.371  ученици во четврти клас.  
 
1.3. Високо образование: 
 
Во 2015 година, со систематски прегледи ќе бидат 

опфатени 16.437 студенти од  прва година високо обра-
зование. 

Вкупно ученици (основно и средно) како и студен-
ти кои треба да бидат опфатени со систематски прегле-
ди се 175.921. 
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VI. Потребни финансиски средства 
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VII. Финансирање 
 
Програмата за систематски прегледи на учениците 

и студентите во Република Македонија за 2015 година, 

ќе се реализира со финансиски средства во висина од 

12.770.000,00 денари. Од основен буџет на Република 

Македонија за 2015 година одобрени се 10.000.000,00 

денари, 2.000.000,00 денари се обезбедени од самофи-

нансирачки средства на Министерството за здравство, 

додека 770.000,00 денари обезбедени се од буџетот на 

донации.   

Во рамки на средствата ќе бидат измирени заоста-

натите обврски. 

Распределбата на средствата по Програмата ја врши 

Министерството за здравство квартално на ЈЗУ - из-

вршители на активностите, врз основа на доставени 

фактури и извештаи за реализација на активностите 

содржани во Програмата.  

 

VIII. Извршители на  

Програмата 

 

Систематските прегледи ќе ги извршуваат превен-

тивните тимови од ЈЗУ- здравствени домови (доктор-

сестра), а за студентите од универзитетите системат-

ските прегледи ќе ги извршуваат превентивни тимови 

од здравствените домови како и специјализирани тимо-

ви за таа дејност во рамките на универзитите во градо-

вите каде се наоѓаат универзитетите. 

Превентивната стоматолошка заштита ќе ја из-

вршуваат превентивните стоматолошки тимови (стома-

толог-сестра) од ЈЗУ здравствени домови.  

Здравствено промотивната активност ќе ја извршу-

ваат истите тимови во соработка  со Заводот за здрав-

ствена заштита на мајки и деца. 

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца во 

соработка со Институтот за јавно здравје на Република 

Македонија ќе изработи прирачници за здравствени ра-

ботници, едукативно-промотивни материјали за учени-

ците.  

Заводот за мајки и деца ќе изготви Прирачник за 

водење на психосоцијално интервју при работа со адо-

лецсенти и млади со цел навремено откривање на би-

хејвиорални ризици и навремено справување со ризич-

ните видови на однесување (ризично сексуално однесу-

вање, депресија, пореметување во исхраната, насилно 

однесување).  

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 

во соработка со Институтот за јавно здравје на Репуб-

лика Македонија ќе врши едукација на превентивните 

тимови за систематски прегледи и имунизација во ЈЗУ-

здравствени домови во Република Македонија. 

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца ќе 

изведува теренски посети за стручно-методолошки 

надзор  на превентивните служби за систематски прег-

леди и имунизација во ЈЗУ - здравствените домови во 

Република Македонија и ќе изготви извештај за про-

ценката. 

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 

во соработка со поливалентната патронажна служба и 

РЗМ ќе учествува во откривање на семејства кои имаат 

деца надвор од образовниот систем со цел вклучување 

на истите во здравствениот систем заради изведување 

на систематски прегледи вакцинација и унапредување 

на нивното здравје. 

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 

во соработка со превентивните тимови и членовите на 

локалните заедници и граѓанскиот сектор ќе учествува-

ат во здравствена едукација на деца од училишна деца 

и младина кои живеат во рурални средини или припа-

ѓаат на ромските заедници и не посетуваат училиште. 

Советувалиштата за сексуално и репродуктивно 

здравје ″Сакам да знам″ (амбуланта Водно и амбуланта 

Шуто Оризари во рамките на Здравствен Дом Скопје) 

ќе вршат едукација, советување и превентивни прегле-

ди за сексуално и репродуктивно здравје на адолесцен-

ти и млади. 

 

IX. Доставување на Годишни  

извештаи и рокови 

 

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 

во соработка со Институтот за јавно здравје ќе достави 

Информација за извршување на мерките од Програмата 

до Министерството за здравство на Република Македо-

нија.  

Институтот за Јавно здравје на Република Македо-

нија ќе изготви извештај за наодите од систематските 

прегледи и ќе го достави до Министерството за здрав-

ство на Република Македонија најдоцна до 31.01.2016 

година.  

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

   

Бр.42-9918/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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6035. 

 

  

 
П Р О Г Р А М А 

„ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ЗА 2015 ГОДИНА 
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         Бр. 42-9948/1                                                 Претседател на Владата 
21 декември 2014 година                                    на Република Македонија, 
            Скопје                                                  м-р Никола Груевски, с.р. 
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6036. 

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.119/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 

21.12.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ДОМАШНАТА ЗАБАВНА  И НАРОДНА МУЗИКА  

ВО 2015 ГОДИНА 

 

1. Со оваа програма се утврдува распределбата на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2015 

година, за финансирање на 200 нови композиции, односно 150 композиции од областа на забавната и народна-

та музика и 50 детски композиции, за кои Јавното претпријатие „Македонска радио-телевизија“ – Скопје обја-

вува квартални конкурси.  

2. Во Буџетот на Република Македонија за 2015 год. се обезбедуваат средства на сметката на Министер-

ството за култура 180100042663712, во бруто износ од 31.488.000,00 денари и  тоа за: 

 

КОНКУРС I и II (месец декември 2014 год. и април 2015 год.)  

- по основ на исплата на надомест на изведувачи на композиции за категориите: „таленти“, „афирмиран из-

ведувач“, „истакнат изведувач“, „врвен изведувач“, „композиции со кои се афирмираат семејните вредности во 

општеството или многудетните семејства“, „композиции со кои се афирмира историјата на Македонија“, „дет-

ски композиции“ како и композиции во изведба на „ѕвезди“ –  средства во бруто износ од 14.796.900 денари 

(240.600 евра) односно во бруто износ од 7.398.450 денари (120.300 евра) по конкурс. Средствата се наменети 

за реализација на 94 композиции во сите категории на двата конкурси односно 47 композиции по конкурс.   

- по основ исплата на надомест за членовите на комисијата која одлучува по доставените пријави на кон-

курсите, во бруто износ од 140.000 денари (2.276,50 евра) за двата конкурси  (за седум члена комисија).  

 

КОНКУРС III и IV (месец јуни и септември 2015 год.)  

- по основ на исплата на надомест на изведувачи на композиции за категориите: „таленти“, „афирмиран из-

ведувач“, „истакнат изведувач“, „врвен изведувач“, „композиции со кои се афирмираат семејните вредности во 

општеството или многудетните семејства“, „композиции со кои се афирмира историјата на Македонија“, „дет-

ски композиции“ како и композиции во изведба на „ѕвезди“ – во бруто износ од 16.691.100 денари (271.400 

евра) односно во бруто износ од 8.345.550 денари (135.700 евра) по конкурс.  Средствата се наменети за реали-

зација на 106 композиции во сите категории за двата конкурси односно 53 композиции по конкурс.   

- по основ исплата на надомест за членовите на комисијата која одлучува по доставените пријави на кон-

курсите, во бруто износ од 140.000 денари (2.276,50 евра) за двата конкурси  (за седум члена комисија).  

3. Следење на реализацијата на оваа програма врши Министерството за култура. 

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

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-9975/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 57 став (3), од Законот за ветеринарното здравство (“Службен весник на Република 

Македонија” бр. 113/2007, 24/2011, 136/2011 и 123/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 21.12.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НA ЖИВОТНИТЕ 

ВО 2015 ГОДИНА 

 

I 

Средствата за здравствена заштита на животните од заразни болести во 2015 година се утврдуваат во из-

нос од 163.000.000,00 денари и тоа од следните извори: 

6037. 
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XVIII 
Средствата за извршување на активностите од дело-

вите  IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,  
XVI и XVII ќе бидат исплатени од Програмата за ко-
ристење на средства за здравствена заштита на живот-
ните од Буџетот на Република Македонија во 2016 го-
дина. 

 
XIX 

Средствата од дел IV алинеја 1, дел V алинеја 1, дел 
VI алинеи 1 и 2, дел VII алинеја 1, дел VIII алинеја 1, 
дел XI алинеи 1, 3 и 4, дел XII алинеи 1, 3 и 5 и дел 
XIV алинеја 1 на оваа програма ќе се исплаќаат по 
склучен договор меѓу Агенцијата за храна и ветеринар-
ство и ветеринарните друштва во епизоотиолошките 
единици. 

Средствата од дел IV алинеја 2, дел V алинеи 2 и 3, 
дел VI алинеја 3, дел VII алинеи 2 и 3, дел VIII алинеи 
1, 2 и 3 дел IX, дел X, дел XI алинеи 2 и 5, дел XII али-
неи 2, 4 и 5 ќе се исплаќаат по склучен договор меѓу 
Агенцијата за храна и ветеринарство и Факултетот за 
ветеринарна медицина-Скопје. 

Средствата од дел XIII aлинеи 1 и 2 од оваа програ-
ма ќе се исплаќаат на правно или физичко лице кои ги 
исполнуваат условите пропишани со Законот за вете-
ринарното здравство и по донесено решение од дирек-
торот на Агенцијата за храна и ветеринарство. 

Средствата од дел XV, дел XVI и дел XVII од оваа 
програма ќе се исплаќаат на правни лица по склучува-
ње на договор меѓу директорот на Агенцијата за храна 
и ветеринарство и правното лице.  

 
XX 

Приоритет во спроведување на мерките на оваа 
програма ќе имаат епизоотиолошките подрачја докол-
ку се појават заразни болести во поголем обем. 

 
XXI 

За спроведување на оваа програма се грижи 
Агенцијата за храна и ветеринарство. 

 
XXII 

Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 42-9997/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

6038. 
Врз основа на член 57 став (3) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
21.12.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИ-
НАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ВО 2015 ГОДИНА 

 
I 

Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2015 
година се утврдуваат во износ од 30.000.000,00 денари 
и тоа од следните извори: 

во денари 

 

1. Средства од Буџетот на Република 

Македонија за 2015 година, Раздел 

14005 - Агенција за храна и ветери-

нарство на Република Македонија, 

Програма 2, Подпрограма 30, ставка 

464, сметка 637   

28.000.000,00 

2. Средства од Буџетот на Република 

Македонија за 2015 година, Раздел 

14005 - Агенција за храна и ветери-

нарство на Република Македонија, 

Програма 3, Подпрограма 30, ставка 

464, сметка 631   

2.000.000,00 

 

II 

Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2015 

година, во целост ќе бидат искористени за плаќање на 

заостанатите обврски по активностите за ветеринарно 

јавно здравство од претходните години. 

 

Заостанати обврски од претходната 

година 
30.000.000,00 

 

III 

Активностите за ветеринарно јавно здравство во 

2015 година ги опфаќаат следните ставки: 

 

1. Следење и откривање на присуство 

на резидуи во суровините и произво-

дите од животинско потекло и следе-

ње на употребата на ветеринарно ме-

дицински препарати кај домашните 

животни и утврдување на антимик-

робна резистенција  

16.500.000,00 

2. Следење и откривање на салмоне-

лозата и други зоонотски агенси кај 

животните, храната од животинско 

потекло и храната за животни 

2.500.000,00 

3. Програма за мониторинг на хигиен-

ската исправност и квалитетот на хра-

ната од животинско потекло  

4.000.000,00 

4. Програма за мониторинг на безбед-

носта и хигиенската исправност на 

храната за животни и другите произ-

води за исхраната на животните 

2.000.000,00 

5. Програма за мониторинг на испол-

нувањето на критериумите за микро-

биолошка исправност на храната од 

животинско потекло 

2.500.000,00 

6. Програма за мониторинг на крите-

риумите за сирово млеко кај молзните 

грла чие млеко се користи за исхрана 

на луѓето 

2.000.000,00 

7. Центар за несакани дејства од упот-

ребата на ветеринарно медицинските 

препарати  

500.000,00 

ВКУПНО 30.000.000,00 
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IV 

Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во 

износ од 16.500.000 денари, ќе се користат за: 

 

- трошоци за дијагностичко испитува-

ње на присуство на резидуи во суро-

вините и производите од животинско 

потекло  

13.000.000,00 

- следење на употребата на ветеринар-

но медицинските препарати кај до-

машните животни и утврдување на ан-

тимикробна резистенција 

500.000,00 

- следење и откривање на присуство 

на резидуи во производите и нуспро-

изводите од животинско потекло при 

увоз 

3.000.000,00 

 

V 

Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во 

износ од 2.500.000 денари, ќе се користат за:  

 

- трошоци за дијагностичко испитува-

ње и откривање на  салмонелозата кај 

живината  

1.700.000,00 

- трошоци за дијагностичко испитува-

ње и откривање на  салмонелозата и 

други зоонотски агенски кај свињите  

800.000,00 

 

VI 

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во 

износ од 4.000.000 денари, ќе се користат за: 

 

- мониторинг на хигиенската исправ-

ност на храната од животинско потекло  
1.500.000,00 

- мониторинг на квалитетот на храна-

та од животинско потекло  
500.000,00 

- мониторинг на хигиенската исправ-

ност и квалитет на храната од живо-

тинско потекло при увоз  

2.000.000,00 

 

VII 

Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во 

износ од 2.000.000 денари, ќе се користат за: 

 

- мониторинг на безбедноста и хиги-

енската исправност на храната за жи-

вотни и други производи за исхрана 

на животните   

1.000.000,00 

- мониторинг на безбедноста и хиги-

енската исправност на храната за жи-

вотни и други производи за исхрана 

на животните  од увоз 

1.000.000,00 

 

VIII 

Средствата од дел III точка 5 на оваа програма во 

износ од 2.500.00.000 денари, ќе се користат за: 

 

- мониторинг на исполнување на крите-

риумите за микробилошка исправност 

на храната од животинско потекло  

2.500.000,00 

 

IX 

Средствата од дел III точка 6 на оваа програма во 

износ од 2.000.000 денари, ќе се користат за: 

 

- мониторинг на критериумите за си-

рово млеко кај молзните грла чие мле-

ко се користи за исхрана на луѓето 

2.000.000,00 

 

X 

Средствата од дел III точка 7 од оваа програма во 

износ од 500.000 денари, ќе се користат за: 

 

- трошоци за изработка и воспоставу-

вање стандардни процедури за евалуа-

ција и следење на несаканите дејства 

кај ВМП и изработка и одржување на 

веб страна на Центарот за несакани 

дејства.  

500.000,00 

 

XI 

Средствата за извршување на активностите од дело-

вите IV, V, VI, VII, VIII, IX и X на оваа програма ќе би-

дат исплатени од Програмата за користење на средства 

за ветеринарно јавно здравство од Буџетот на Републи-

ка Македонија во 2016 година. 

 

XII 

Приоритет во спроведување на мерките на оваа 

програма ќе имаат активностите за следење и открива-

ње на присуството на резидуи во сировините и произ-

водите од животинско потекло и следење и откривање 

на салмонелозата и други зоонотски агенси кај живот-

ните и храната од животинско потекло.  

 

XIII 

За спроведување на оваа програма се грижи Аген-

цијата за храна и ветеринарство. 

 

XIV 

Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр.42-9998/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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6039. 

Врз основа на член 70 став 5 од Закон за безбедност 

на храната („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013 

и 43/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе 

  

П Р О Г Р А М А 

ЗА МОНИТОРИНГ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

I 

Средства за реализација на оваа Програма  се ут-

врдени во износ од 10.000.000.00 денари и тоа од след-

ните извори: 

 

1. Средства од Буџет на Република 

Македонија, раздел 14005, 

Програма 3, Потпрограма 30,ставка 

464, сметка 637, 

 2.000.000.00 

1. Средства од Буџет на Република 

Македонија, раздел 14005,  

Програма 3, Потпрограма 30,ставка 

464, сметка 631, 

8.000.000.00 

 

II 

Дел од средствата за реализација на оваа Програма 

ќе бидат искористени за плаќање на заостанатите об-

врски за Програмата за мониторинг на безбедноста на 

храната во Република Македонија за 2014 година. 

 

1. Заостанати обврски од претход-

ната година 

2.000.000.00 

 

III 

Целта на оваа програма е одредување на присуство-

то и концентрациите на контаминентите во храната, ут-

врдување на присуство на резидуи од пестициди во и 

на храната, миграцијата на одделни супстанции од ма-

теријалите и производите кои доаѓат во контакт со хра-

ната, мониторирање на можно присуство на ГМО 

храна, мониторирање на органските производи, ут-

врдување на безбедноста на храна за различни други 

параметри, микробиолошки критериуми и други опас-

ности во храната, како и евалуација на нивното влија-

ние врз здравјето на човекот. 

  

IV 

Мониторингот на безбедноста на храната  се спро-

ведува на следните параметри: 

1. Мониторинг на безбедноста на храната во однос 

на микробиолошките критериуми - планирани се   410 

мостри ; 

2. Мониторинг со определување на присуство на 

резидуи од пестициди во храната, определување на 

максималното дозволените нивоа (МДН) на резидуи  

на производи за заштита на растенијата/пестициди во 

храната - зеленчук и овошје 455 мостри; 

3. Мониторинг со определување на присуството на 

тешки метали и нитрати во одредени видови прехран-

бени производи 210 + 60 мостри; 

4. Мониторинг со детектирање на присуството на 

микотоксини во одредени видови прехранбени произ-

води 480 мостри; 

5. Мониторинг на материјалите и производите кои 

доаѓаат во контакт со храната 210 мостри ;  

6. Мониторинг на ГМО храна 150 мостри  и 

7. Мониторинг на органски произведени производи 

во Република Македонија 100 мостри . 

Во согласност со планот за спроведување на мони-

торинг програмата, вкупниот број на мостри кои ќе би-

дат земени и анализирани изнесува 2075.  

 

IV.1 Мониторинг на безбедноста на храната во 

однос на микробиолошките критериуми на одреде-

ни категории на прехранбени производи 

 

Во согласност со препораките на Европската Унија 

за мониторинг  на штетните агенси во храната, а со цел 

производство, промет и пуштање на безбедна храна на 

пазарот како и заштита на потрошувачите, посебно 

внимание оваа Програма посветува на определување на 

безбедноста на храната во однос на микробиолошките 

критериуми. 

Ваквиот приоритет е во согласност со трендот на 

Европските програми за мониторинг, препораките на 

Светска Здравствена Организација, како и резултатите 

добиени со анализа на податоците за земените мостри 

од храна за период од 2007 до 2013 год. како  и подато-

ците за заразните болести кои се пренесуваат преку 

храната. Најголем број од акутните заболувања кои  

потекнуваат од храна се должат на микробиолошки 

предизвикувачи - бактерии. Од анализите произлегува 

дека микробиолошката контаминација  е доминантна 

во споредба со останатите  параметри. 

Согласно со Правилникот за посебните барања за 

безбедност на храната по однос на микробиолошки 

критериуми, мониторинг на микробиолошките крите-

риуми за безбедност на храната ќе биде во согласно со 

приложените табели, во кои е определена поврзаноста 

на одделни прехранбени производи и микроорганизми 

кои ќе се бараат во нив. 

Според оваа програма, планирано е да се земат по 

60 мостри од секој вид храна предвидена за анализа на 

присуството на микробиолошките контаминенти, од-

носно вкупно 410 мостри, и тоа: храна готова за  консу-

мирање наменета за доенчиња  и храна готова за  кон-

сумирање наменета за специјални медицински цели, 

сладолед, слаткарски производи, термички необрабо-

тен пилешки стек,   производи од мелено месо пред 

термичка обработка, мајонез, претходно исечкан зелен-

чук. 

Табела бр.1. Категории производи во кои се спрове-

дува мониторинг на безбедноста на храната во однос 

на микробиолошките критериуми 
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Мониторингот ќе се спроведува по вид прехранбен 
производ, a ќе се земаат мостри од следните објекти за 
производство и промет со храна:   

1. објекти во кои се продаваат на пазарот произво-
дите од точка 1 од Табелата 1; 

2. објекти во кои се произведуваат, послужуваат и 
продаваат сладолед и различни видови слаткарски про-
изводи од точка 2 од Табелата 1; 

3. угостителски објекти и сендвичари во кои се подгот-
вуваат и послужуваат производите од точка 3, 4, 5 и 6 
од Табелата 1. 

 
Табела бр.2 Преглед на временскиот период, коли-

чините на земени мостри и паричните средства потреб-
ни за спроведување на  мониторинг на микробиолошки 
критериуми на храната. 
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IV.2 Мониторинг на безбедноста на храната со 
детектирање на квантитативното присуство на ре-
зидуи од пестициди во однос на максималното доз-
воленото количество (МДК) во зеленчук и овошје.  

 
Спроведувањето на мониторинг на безбедноста на 

храната во однос на максимално дозволените нивоата 
на активни материи - резидуи од пестициди, ќе опфати 
земање на мостри од растителни производи (овошје и 
зеленчук). Мострите се земаат од  местата на откуп на 
земјоделските производи или од зелените пазари за 
земјоделски производи.  

Мострите од секоја од предвидените  видови на 
овошје и зеленчук, ќе се земат во специфичниот пери-
од на берба. Земањето на мостри од предвидените  ви-
дови на овошје и зеленчук, ќе се врши во определените 
региони карактеристични за раст на зеленчукот или 
овошјето. 

Предмет на мониторинг ќе бидат вкупно 32 предви-
дените  видови на овошје и зеленчук, при што секој од 
нив ќе биде анализиран за присуство на остатоци на ак-
тивните материи од производите за заштита на расте-
нијата – резидуи од пестициди, од најчесто употребу-
ваните регистрирани производи за заштита на растени-
јата. Од секој земјоделски производ во свежа, непрера-
ботена состојба, ќе се земе  по 5 мостри од секој ре-
гион, со вкупна тежина на секоја мостра во согласност 
со предвидените количини согласно погоре наведените 
правилници. 

Мониторингот ќе ги опфати следните земјоделски 
производи, по региони, земајќи ги во предвид периодот 
на берба на производот. 

 
1. Домат 
- Мострите се земаат во текот на месец август, сеп-

тември -октомври  од   продажните пунктови или зеле-
ните пазари во Скопскиот, Струмичкиот регион и Гев-
гелиско – Валандовскиот регион;  

- Планирано е да се земаат мостри од раногради-
нарското производство на домати одгледувани во оран-
жерии и домати одгледувани на отворено, во текот на 
берба, од април до август, од Скопскиот, Струмичкиот 
регион и Гевгелиско – Валандовскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

 
2. Пиперки 
- Мострите се земаат во текот на месеците август, 

септември -октомври од  продажните пунктови или зе-
лени пазари во Струмичкиот, Гевгелиско - Валандов-
скиот и Радовишкиот регион; 

- Планирано е да се земаат мострите од раногради-
нарското производство на пиперки одгледувани во 
оранжерии и пиперки одгледувани на отворено, во те-
кот на месеците април до септември од Струмичкиот, 
Гевгелиско - Валандовскиот и Радовишкиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

 
3. Морков 
- Мострите се земаат во текот на месеците септем-

ври -октомври од  продажните пунктови или зелените 
пазари во Скопскиот, Битолскиот и Струмичкиот ре-
гион.  

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/ пестициди наведени во Та-
бела 3.  

4. Компир и млад компир 
- Мострите се земаат во текот на месеците септем-

ври -октомври од  продажните пунктови или зелените 
пазари во Скопскиот, Битолскиот и Беровскиот регион 
за компир и Струмица, Гевгелија и Неготино за млад 
компир. 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи 
за заштита на растенијата/ пестициди наведени во Та-
бела 3. 

 
5. Краставици 
- Мострите се земаат во текот на август -септември 

од  продажните пунктови или зелени пазари во Скоп-
скиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот ре-
гион; 

- Планирано е да се земаат мостри од раногради-
нарското производство на краставици во оранжерии и 
од краставици растени на отворено, во текот на месе-
ците април – септември, од пунктовите во Скопскиот, 
Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

 
6. Корнишони 
- Мострите се земаат во текот на месеците октом-

ври -ноември од  продажните пунктови или зелени па-
зари во Скопскиот, Струмичкиот и Гевгелиско - Валан-
довскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

 
7.  Лук   
- Мострите се земаат во текот на месеците јуни -ју-

ли од  продажните пунктови или зелените пазари во 
Кавадаречкиот, Неготинскиот и Росоманскиот регион;  

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

 
8. Млад кромид   
- Мострите се земаат во текот на месеците мај - ју-

ни од  продажните пунктови или зелените пазари  во  
Гевгелија -Валандово, Струмица и во септември При-
леп -Бучин, Гостивар, Скопје; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3.  

 
9.Кромид/главица кромид 
- Мострите се земаат во текот на месеците јули -

септември од   продажните пунктови или зелените па-
зари  во  Гевгелија -Валандово, Струмица и во септем-
ври Прилеп -Бучин, Гостивар, Скопје; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

 
10. Грашок 
- Мострите се земаат во текот на месеците април - 

мај од  продажните пунктови или зелени пазари во 
Скопскиот, Струмичкиот и Тетовскиот регион 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

 
11. Карфиол  
- Мострите се земаат во текот на месеците септември 

од  продажните пунктови или зелени пазари во  Струмич-
киот, Гевгелискиот- Валандовскиот регион регион. 
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- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

 
12. Брокула 
- Мострите се земаат во текот на месеците септември 

од продажните пунктови или зелени пазари во  Струмич-
киот, Гевгелискиот- Валандовскиот регион регион. 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

 
13. Модар патлиџан 
- Мострите се земаат во текот на месеците  септември 

од  продажните пунктови или зелени пазари во  Струмич-
киот, Гевгелискиот- Валандовскиот регион регион. 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

             
14. Бамја 
- Мострите се земаат во текот на месеците август -сеп-

тември од  продажните пунктови или зелени пазари во  
Струмичкиот , Гевгелискиот- Валандовскиот регион ре-
гион. 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

 
15.  Зелка 
- Мострите се земаат во текот на месеците септември -

октомври од  продажните пунктови или зелени пазари во  
Вардарискиот, Струмичкиот и Тетовскиот регион. 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3.  

 
16. Праз  
- Мострите се земаат во текот на месеците август-сеп-

тември од  продажните пунктови или зелени пазари во 
Струмичкиот, Гевгелискиот регион. 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3.  

 
17. Грав 
- Мострите се земаат во текот на месеците април -мај 

од  продажните пунктови или зелени пазари во  Вардарис-
киот, Струмичкиот и Тетовскиот регион. 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

 
18.  Грозје 
- Мострите се земаат во текот на август - септември од  

продажните пунктови или зелените пазари во Тиквеш-
киот, Скопскиот и Велешкиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

 
19. Лубеница 
- Мострите се земаат во текот на месец јули -септем-

ври од  продажните пунктови или зелени пазари во Скоп-
скиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

 
20. Диња 
- Мострите се земаат во текот на месец јули -август од  

продажните пунктови или зелени пазари во Скопскиот, 
Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

 
21. Вишни 
- Мострите се земаат во текот на месеците јуни -јули 

од  продажни пунктови   или зелените пазари во Скоп-
скиот, Охридскиот и Битолскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3.
   

22. Цреши 
- Мострите се земаат во текот на месеците јуни -јули 

од  продажни пунктови   или зелените пазари во Скоп-
скиот, Охридскиот и Битолскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

   
23. Кајсии 
- Мострите се земаат во текот на месец јуни -јули од  

продажните пунктови или зелени пазари во Скопскиот, 
Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

 
24. Праски 
- Мострите се земаат во текот на месеците август од   

продажни пунктови или зелените пазари во Скопскиот, 
Вардарискиот (Росоман) и Тетовскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3.  

 
25. Јагоди 
- Мострите се земаат во текот на месеците мај – јуни 

од   продажни пунктови или зелените пазари во Скоп-
скиот, Тетовскиот и Охридскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

 
26. Круши 
- Мострите се земаат во текот на месеците август од   

продажни пунктови или зелените пазари во Скопскиот, 
Тетовскиот и Охридскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3.
  

   
27. Слива 
- Мострите се земаат во текот на месец август -сеп-

тември од  продажните пунктови или зелени пазари во 
Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот ре-
гион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 

  
28. Јаболка 
- Мострите се земаат во текот на месеците октомври  

од  продажните пунктови или зелени пазари во Охрид-
скиот, Тетовскиот и Ресенскиот регион; 

- Мострите се анализираат за присуство на активни 
материи од следниве најчесто употребувани производи за 
заштита на растенијата/пестициди наведени во Табела 3. 
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Табела 3. Преглед на предвидените пестициди за 
чии активни материи  (резидуи) ќе се мониторираат 
предвидените градинарски и овошни култури 
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Вкупниот број на земени мостри за анализа на резидуи од пестициди од  производите за заштита на 
растенијата ќе биде определен така што ќе се земаат по пет мостри од секој регион. За 27 производи, мос-
три за анализа на резидуите од пестициди од  производите за заштита на растенијата ќе се земаат од три 
региони, вкупно 405 мостри, а од пет производи ќе се земаат  мостри за анализа од два региони, вкупно 
50 мостри. 

Вкупно ќе се земат 455 мостри од градинарски и овошни култури за анализа на резидуи од  произво-
дите за заштита на растенијата. 
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Табела бр. 4 Преглед на временскиот период, бројот на земени мостри регионите од кои се земаат и сред-
ствата кои се потребни за реализација на мониторингот  на резидуите од пестициди   во предвидените гради-
нарски и овошни култури. 
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IV.3. Мониторинг со детектирање на присуство-

то на тешки метали и нитрати во одредени видови 

прехранбени производи 

 

Тешките метали доаѓаат во човековото тело преку 

храната, водата за пиење и преку воздухот. Како еле-

менти тешките метали како кадмиумот и оловото трај-

но се депонираат во коскената срцевина и се причини-

тели за разни видови на  тешки заболувања (анемија, 

леукемија, проблеми во развој кај младата популација 

итн..).  

Секое внесување на храна со ниво на тешки метали 

над дозволените вредности  претставува  висок ризик 

за здравјето на потрошувачите, поради што и се спро-

ведуваа оваа мониторинг програма.  

Мониторинг на тешки метали е предвиден да се 

прави на прехранбени производи кои  се одгледуваат 

во републиката во региони во  кои, согласно анализата 

на Министерството за заштита на животната средина и 

просторно планирање, има најголема концентрација на 

тешки метали во почвата. 

Согласно анализата во Вардарскиот регион има зго-

лемени концентрации на тешките метали, кадмиумот и 

оловото (Pb) заради што е предвидено земање на при-

мероци за анализа од Велешкиот, Неготинскиот и Ка-

вадаречкиот регион. Определувањето на прехранбени-

те производи во кои ќе се следи концентрацијата на 

тешки метали е согласно со годишното производство.   

Препорачан број на мостри за анализа, со вкупно 30 

мостри од трпезно грозје од Вардарскиот регион кој ги 

вклучува Велешкиот, Неготинскиот и Кавадаречкиот 

регион (по 10 мостри  од секој регион), 30 мостри од 

винско грозје  (по 10 мостри од Велешкиот, Неготин-

скиот и Кавадаречкиот регион). 

Следење на концентрациите на тешки метали е и во 

спанаќот и марулата  30 мостри,  по 10 од Вардарскиот  

регион (Велешки, Неготински и Кавадаречки) како и  

30 мостри  за утврдување на присуство на тешки мета-

ли  во  компир во Берово, Кратово и Крива Паланка, 10 

мостри од морков  во Скопскиот регион.   Производите 

кои ќе се предмет на мониторинг се застапени и успеш-

но се произведуваат во Република Македонија, а опре-

делувањето  на производите е направено и согласно 

препораките на европските експерти, при што е земено 

во предвид, заради големите количини на минерали и 

витамини и  ризичната популација која ги консумира, 

малите деца.  

Исто така  во мониторингот е предвидено и земање 

на мостри за  присуство на  нитрати кое ќе се испитува 

во зелка и зелена салата, во Вардарскиот, Скопскиот, 

Полошкиот и Југо источениот регион со вкупно 60 

мостри. 

Испитувањето на  тешки метали и нитрати е во сог-

ласност со одредбите од Правилникот за општи барања 

за безбедност на храната во однос на максималните ни-

воа на одделни  контаминенти ќе се изведува  со вкуп-

но  210 мостри. 

   

Табела бр. 5: Резултати од испитуваното присуство 

на тешки метали  во трпезно грозје, регион Вардарски-

от регион (Велешкиот,Неготинскиот и Кавадаречкиот), 

за мострите кои ќе се земаат во соодветната сезона . 

 

 

 

 

 

 

Табела бр. 6: Резултати од испитуваното присуство 

на тешки метали  во винско грозје, регион Вардарски 

(Велешки, Неготински и Кавадаречки), за мострите кои 

ќе се земаат во соодветната сезона. 

 

 

 

 

 

Табела бр. 7: Резултати од испитуваното присуство 

на тешки метали  во спанаќ, марула,  регион Вардарски  

(Велешки, Неготински и Кавадаречки) , за мострите 

кои ќе се земаат во соодветната сезона. 

 

 

 

 

 

 

Табела бр. 8: Резултати од испитуваното присуство 

на тешки метали  во  компир, регион Вардарски (Него-

тински), Велешки и Скопски, за мострите кои ќе се зе-

маат во соодветната сезона. 

 

 

 

 

 

Табела бр. 9: Резултати од испитуваното присуство 

на нитрати во  спанаќ,   зелена салата, регион Вардар-

ски (Скопски, Полошки)  и Струмички, за мострите 

кои ќе се земаат во соодветната сезона. 
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Табела бр. 10:  Прикажан е видот на мострите, регионите од кои се земаат, динамиката и средствата   кои 

се потребни за реализација на мониторингот на тешки метали и нитрати во прехранбените производи 
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Истражувањата за присуство на тешки метали во почвата врз основа на  користената литература за напра-
веното истражување на загаденоста на почвите во Република Македонија од Природно математички факул-
тет – катедра за  хемија како и   на тешките метали  кои не се предвидени со Правилникот за контаминенти 
во храната се дадени во Табела 11. 

 
Табела 11: Преглед на мостри за  тешки метали согласно со истражувањата за присуство на тешки метали 

Табела 12 Прикажан е видот на мострите, регионите од кои се земаат, динамиката и средствата  кои се пот-
ребни за реализација на мониторингот  согласно со истражувањата за присуство на тешки метали 
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IV.4. Мониторинг со детектирање на присуството на микотоксини во одредени видови прехранбени 
производи 

 
Предмет на мониторинг ќе бидат млекото, сокот од јаболка, белиот и интегралниот леб, пченкарното и пче-

ничното брашно кои се присутни во исхраната на населението во Република Македонија. Мониторингот ќе се 
спроведува во поглед на следењето на  микотоксините (афлатоксините, охратоксинот А и патулинот) кои се 
создаваат и се резултат на несоодветни услови на чување на житото и брашното. Микотоксините  се термоста-
билни и можат да се очекуваат во лебот и покрај тоа што лебот се подготвува на висока температура.  

Планирано е да се земат по 60 мостри од секој од предвидените производи за анализа на присуството на 
микотоксини (афлатоксини, охратоксин А, патулин) во вкупен број од 480. 

 
Табела бр. 13: Табела на афлатоксин М во одредени видови храна. 
 

Табела бр. 14: Присуство на патулин во сок од јаболки. 

Табела бр. 15: Присуство на афлатоксини  во бел леб. 

Табела бр. 16: Присуство на афлатоксини  во интегрален  леб. 

Табела бр. 17: Присуство на афлатоксин и охратоксин А во пченкарно брашно. 

Табела бр. 18: Резултати од испитуваното присуство на афлатоксин и охратоксин А во пченично 

брашно. 

                                                                        

  



 Стр. 72 - Бр. 196                                                                             26 декември 2014 
 

Табела бр. 19:  Прикажан е видот на мострите, регионите од кои се земаат, динамиката и средствата   кои се 
потребни за реализација на мониторингот  на  микотоксините како и бројот на предвидени мостри. 
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IV.5. Мониторинг на материјали и поизводи кои доаѓаат во контакт со храната  

 

Предмет на мониторинг ќе бидат керамички производи кои се поизведуваат  во Република Македонијаза 

отпустливост за олово и кадмиум, како и пластични материјали и предмети што доаѓаат во контакт со храната 

и  пластични детски шишенца  и цуцли за детски шишенца, цуцли лажалки, пластични лажички,  тањирчиња и 

чаши за бебиња и мали деца, пласирани на пазарите во Република Македонија.   

Планирано е да се земат по 70 мостри од секој од предвидените производи и анализа на вкупен број од   

210 мостри.     

 

Табела бр. 20:  Прикажан е видот на мострите,   динамиката и средствата   кои се потребни за реализација 

на мониторингот  на материјалите и производите кои доаѓаат во контакт со храната   како и бројот на мостри 

од секој производ                                                         

 

IV.6. Мониторинг на храната во однос на можен влез на недозволена  
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Генетски модифицирана храна во Република Македонија 

 

Мониторинг на генетски модифицирана храна ќе се спроведува за да се следи и контролира нејзиното 

пласирање на пазарите во Република Македонија.  

Од податоците кои се објавени на страната на Европската Агенција за Безбедност на Храната (ЕФСА) мо-

же се следи листата  на   генетски модифицирана храна, но како податок за определување на производите кои 

ќе бидат предмет на мониторинг  во предвид се земени и информациите кои се истакнати на РАСФФ (Систем 

за брзо информирање за небезбедни производи од храна и дсобиточна храна), за генетски модифицирана хра-

на која  не е  одобрена а е детектирана на границите на Европската унија.  

Со оглед на горе наведеното, проценет број на мостри за мониторирање на  генетски модифицирана храна 

е 150 , по 50 мостри од производите за кои има инфо Република Македонијаација дека се генетски модифици-

рана храна, одобрена или неодобрена , и тоа  соја, ориз, пченица. 

 

Табела бр. 21:  Прикажан е видот на мострите , периодот на берба и број  на мостри кои се земаат од секој 

производ 

 

 

IV.7. Мониторинг на производи од органско производство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заради следење на употребата на производите за заштита на растенијата во органското производство на 

храна во Република Македонија, предвиден е и мониторинг на одредени органски производи.  
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Табела бр. 22:  Прикажан е видот на органските производи,  период на берба и време за земање на мостри, 

број на мостри. 

V 
За реализација на оваа програма  се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македо-

нија. 
 

VI 
Оваа програма влегува на сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија”. 
 

Бр. 42-9999/1 Претседател на Владата 
21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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6040. 
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 и 132/14), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БО-

ЛЕСТИ  (КВБ)  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  

2015 ГОДИНА 

          

 

ВОВЕД 

Болестите на срцето и крвните садови претставува-

ат голема, хетерогена група на заболувања и се на прво 

место како причини за смрт во генералната популација 

во Република Македонија. Исхемичната болест на ср-

цето со своите четири клинички форми - ангина пекто-

рис, акутен инфаркт на миокардот, ненадејна срцева 

смрт и исхемична кардиомиопатија, е најчеста болест 

од оваа голема група на заболувања, а настанува како 

последица на атеросклероза во коронарните артерии.  

Најновите испитувања покажуваат дека атероскле-

ротичните промени на крвните садови настануваат уш-

те во најраната возраст (после втората година од живо-

тот) така што со превенција треба да се започне што е 

можно порано. Многу студии укажуваат на тоа дека со 

менување на начинот на живеење во многу развиени 

земји успеано е морбидитетот и морталитетот од КВЗ 

да се намали за 40%. Се проценува дека 2/3 од падот на 

морталитетот се должи на промените на лошите живот-

ни навики постигнато преку едукативни програми на-

менети за генералната популација. 

Од посебен интерес и значење се и цереброваску-

ларните болести, особено цереброваскуларниот ин-

фаркт, субарахноидалното, интрацеребрал¬ното и друг 

вид крвавење кои се вбројуваат во десетте најчести 

причини за смрт на населението, а се тесно поврзани со 

болестите на срцето.  

Од друга страна, кардиохируршките операции се 

едни од најсложените хируршки интервенции. Бројот 

на болни кои имаат потреба од кардиохируршка интер-

венција е во постојан пораст. Како кардиохируршки 

интервенции се подразбираат интервенциите на отво-

рено срце помеѓу другите реконструкција на срцеви за-

листоци, замена на срцеви залистоци, аорто – корона-

рен бајпас и ред други интервенции помеѓу кои врвот 

го зазема трансплантацијата на срце од кадаверичен да-

рител. 

Како и секоја друга гранка од хирургијата, кардио-

хирургиијата бара искусен тим од кардиохирурзи, вас-

куларни хирурзи, анестезиолози, кардиолози и среден 

персонал (инструментарки, медицински сестри, анес-

тетичари, перфузионисти). 

За зајакнување на нивото на потребното знаење на 

населението, со акцент на лица со постоење на фами-

лијарна историја на КВЗ, ке се одржат едукативни ра-

ботилници за потенцирање на ризикот и последиците 

од КВЗ како и начините за нивна успешна превенција 

со практикување на здрав животен стил. Ќе се спрове-

дуваат и тренинзи на млади лекари за епидемиологија-

та на КВЗ, економскиот товар на овие заболувања врз 

јавно здравствениот буџет како и неопходната потреба 

од имплементација на мерките за нивно превенирање 

т.е. ефикасно рано спречување како и нивно редовно 

пријавување. 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Главни цели на  Програмата за  превенција на кар-

диоваскуларни болести (КВБ) во Република Македони-

ја за 2015 година се:  

- превенција на факторите на ризик, 

- навремано препознавање на КВБ,  

- намалување на смртноста и инвалидитетот, 

-  едукација на населението и здравствените профе-

сионалци со најновите сознанија во поатологијата на 

КВБ 

- започнување со работа односно основање на 

државна кардиохирургија, формирање на тим кој свое-

то искуство и знаење ќе го надогради и пренесе на ос-

танатите инволвирани колеги. Тимот ќе се состои од 

специјалисти по кардиохирургија и среден медицински 

персонал (мед. сестри, инструментарки и перфузио-

нисти), 

- подобрување во лекувањето на секундарно и тер-

циерно ниво,  

- зајакнување на здравствениот систем на Републи-

ка Македонија, како би бил во состојба да одговори на 

се поголемото оптеретување на населението со кардио-

васкуларни болести. 

 

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Извршители на активностите на  Програмата се: 

- Министерство за здравство 

- Универзитетската клиника за кардиологија Скопје 

- Универзитетска клиника за детски болести Скопје 

- Медицински факултет Скопје 

- Општи, клинички и специјални болници  

- Здравствени домови,  

- Избрани лекари на примарно ниво на здравствена 

заштита, 

- Институт за јавно здравје  

- Центри за јавно здравје 

- Професионални здруженија и невладини органи-

зации 

- Државен завод за статистика 

 

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕА-

ЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

За реализација на мерките и активностите предви-

дени со Програмата за превенција на кардиоваскулар-

ните болести во Република Македонија за 2015 година 

потребни се следните средства: 
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Програмата ќе се реализира во обем и содржина на 

средствата одобрени од Буџетот на Република Македо-

нија за 2015 година во вкупен износ од 23.000.000,00 

денари од кои 9.000.000,00 денари од основниот буџет 

и 14.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирач-

ки активности на Министерството за здравство. 

   

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр.42-10023/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

6041. 

Врз основа на член 16 став 1 точка 10 и став 3 од 

Законот за здравствена заштита („Службен весник на 

Република Македонија", бр. 43/2012, 145/2012 , 87/2013 

, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014“), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

21.12.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИН-

СУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ  ШЕЌЕР 

И  ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА  

ДИЈАБЕТЕСОТ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Во Република Македонија Diabetes mellitus претста-

вува едно од почестите заболувања и се јавува кај око-

лу 6% од населението.  

 

1. Diabetes mellitus - тип 1 Овој вид на дијабетес е 

болест на младата популација (деца, адолесценти и воз-

расни) застапен кај 2200 лица од кои на инсулинска 

пумпа се 110 пациенти.  

 

2. Diabetes mellitus - тип 2 опфаќа 90% од сите слу-

чаи од кои 90% се на инсулинска терапија, а останати-

те користат таблетарна терапија. Просечна дневна доза 

на инсулин е околу 40 IE (интернационални единици). 

 

1. СОСТОЈБА СО ИНСУЛИН ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

  

Во состав на ЈЗУ постојат Кабинети за дијабетес 

(вкупно 37), кои се во состав на Клиничките и Општи-

те болници и Здравствените домови. 

Бројот на регистрирани лица со дијабетес кои се на 

инсулинска терапија во моментов во Република Макед-

нонија е 36 230 од кои 2230 се лица со тип 1 дијабетес 

и околу 34000 со тип 2. Овој број секоја година расте. 

Согласно податоците од Интернационалната Дијабето-

лошка Федерација и податоците од Националниот ре-

гистар за дијабетес на Република Македонија инци-

денцата на оваа болест оваа година е 6,9 %, а вкупниот 

број на заболени и дијагностицирани лица со дијабетес 

е 119.200.  

 

2. ПРЕДНОСТИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД 

СПРОВЕДЕНАТА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЈАВНА НА-

БАВКА НА ИНСУЛИН ЗА 2015 ГОДИНА  

 

Во текот на месец октомври 2014 се спроведе дво-

годишна јавна набавка на инсулин, глукагон, инсулин-

ски игли, ленти за мерење шеќер, потрошен материјал 

за инсулински пумпи. Се потпишаа рамковни спогодби 

за двогодишна набавка на истите. Снабденоста со ин-

сулин и опфатеноста на пациентите со терапија е 100%. 

Министерството за здравство  во текот на спроведу-

вањето на Програмата за обезбедување на инсулин за 

2015 година преку контроли на лице место во инсулин-

ските аптеки, контрола на залихите на инсулин преку 

Регистарот за дијабетес врз електронските рецепти кои 

се препишуваат од страна на докторите за месечна доза 

на инсулин по пациент, следење на работата на докто-

рите дали е во согласност со Протоколите за лекување 

на дијабетес тип 2 и редовни состаноци со докторите, 

фармацевтите и медицинските сестри вклучени во про-

цесот на издавање на инсулинот, прави исто така зна-

чителна заштеда.  

 

3. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА ИН-

СУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ 

ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН 

И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Износот на финансиски средства кои се потребни за 

обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, 

ленти за мерење на шеќерот, потрошен материјал за 

инсулински пумпи, превентивни и едукациони актив-

ности  за 2015 година  530.540.555,00 денари и неизми-

рени обврски 45.459.445,00 денари. 
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Ленти за мерење на шеќер во крв 
 
Со Програмата за 2015 година потребно е да се 

обезбедат и ленти за мерење на шеќерот во крвта. Во 
Програмата се предвидени 4 ленти дневно за пациенти-
те со тип 1 дијабетес или 125 ленти месечно. За лицата 
со тип 2 дијабетес се предвидени 25 ленти месечно.  
 

Ленти за мерење шеќер 
 
 
 
 
 
 
 
За пациентите тип 1 дијабетес, потребно е дозирање 

на инсулинот преку инсулинска пумпа која овозможу-
ва подобрување на целокупната метаболна контрола, 
со цел намалување и спречување на компликациите. За 
истите се користи потрошен материјал. Во програмата  
за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, 
ленти за мерење шеќер и едукација за третман и кон-
трола на дијабетесот за 2015 година е предвидено  
снабдување на  ЈЗУ Универзитетска клиника заендок-
ринологија,  дијабетес и метаболички нарушувања и на 
ЈЗУ Универзитетска клиника  за детски болести .со 
потрошен материјал за инсулински пумпи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Камп за тип 1 дијабетес – 500.000,00  денари 
 
Целта на кампот е едукација на лица со тип 1 дија-

бетес кај кои не е постигната добра гликорегулација, 
како и кај лица со дијабетес каде е потребно интер-
венција во терапијата. Основната идеја е преку едука-

тивни сесии да бидат опфатени сите аспекти на дијабе-
тес како што се прифаќање на состојбата, учење за пра-
вилна исхрана, физичка активност, подесување на доза 
на инсулин и секојдневно живеење со дијабетесот. 
Кампот се состои од т.н. структурирани едукативни се-
сии (дијабетес, хипогликемија, хипергликемија, инсу-
лин, подесување на инсулинска доза за време на бо-
лести, физичка активност, исхрана, бременост, алко-
хол), спортски активности како и културни социјални 
настани. На овој начин се овозможува интервенција во 
иднината на младите, каде ќе се заштити нивното 
здравје. 

 
2.Едукативни сесии во основните и средни учи-

лишта во Македонија- 4.500.000,00 денари. 
 
Изработка на постери  и флаери во боја со сим-

птоми за хипогликемија и хипергликемија (ниско 
ниво на шеќерот во крвта и високо ниво на шеќерот 
во крвта), како би им се олеснило да децата со дија-
бетес полесно да научат да ја препознаваат состојба-
та на хипогликемија и на хипергликемија. Симпто-
мите треба да бидат ознaчени сликовито и со дета-
лен опис и како да се препознае кој симптом ин-
дицира хипогликемија, а кој хипергликемија.Изра-
ботка на брошура (џебно издание) каде што би се 
наброиле сите  прехрамбени артикли достапни на 
пазарот на Р. Македонија, па и пошироко со  тоа кој 
колку јаглени хидрати содржи и како делува врз ни-
вото на шеќер во крвта. Брошурата е замислeна да 
биде џебно издание како би можел секој оној што 
има дијабетес да може да ја носи со себе, секаде и во 
секое време.Предвидено е одржување на едукатив-
нио сесии по основни и средни училишта со учени-
ците од страна на специјалисти на  ЈЗУ Универзитет-
ска клиника за ендокринологија,  дијабетес и мета-
болички нарушувања  и од Министерство за здрав-
ство. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-10024/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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6042. 
  

П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИ КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО 

ДИЈАЛИЦА И АКТИВНОСТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО ХЕМОФИЛИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
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         Бр. 42-10028/1                                                  Претседател на Владата 
21 декември 2014 година                                       на Република Македонија, 
            Скопје                                                     м-р Никола Груевски, с.р. 
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6043. 
Врз основа на член 16 став 1 алинеја 5 и став 3 од 

Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 

164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 го-

дина, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БО-

ЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Употребата и злоупотребата на различни психоак-

тивни супстанци, легални и нелегални дроги, негатив-

но се рефлектира на севкупното живеење и функцио-

нирање на индивидуа-лен, професионален, семеен и со-

цијален план, предизвикувајќи големи страдања и за-

губи.  

Особено загрижувачко е постојаното намалување 

на просечната возраст на злоупотреба на недозволени 

дроги и возраста на започнување.  

Според достапните извори на податоци се прет-

поставува дека во Република Македонија вкупниот 

број на лица што употребуваат дроги е 20.000 - 30.000 

лица, а во рамките на која се и 6.000 - 8.000 зависници 

од хероин со сериозни здравствени и социјални проб-

леми.  

Од легалните психоактивни супстанци во Републи-

ка Македонија најчесто и најмасовно злоупотребуван е 

алкохолот. Се смета дека околу 60.000 лица имаат 

проблеми поврзани со консумирање алкохолни пија-

лоци.  

 

МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА 

 

Третманот на лицата зависни од алкохол актуелно е 

со доминантна психијатријска ориентација и се одвива 

пред се во болнички услови, во трите големи психијат-

риски болници во државата (Скопје, Демир Хисар и 

Негорци), а се врши болнички и дневно-болнички на 

повеќе од 400 лица.  

Третманот на лицата зависни од дроги е распо-

ложливо во рамките на националната мрежа во здрав-

ствени установи. 

Системот на лекување вклучува дневно - болнички 

третман, болничко лекување, детоксификација и трет-

ман со супституција. Најголемиот дел од корисниците 

на дроги кои се лекуваат се на дневно - болнички трет-

ман, каде се нуди третман со супституција, психо-со-

цијални интервенции, индивидуално или групно сове-

тување и социјална и психо-терапија.  

Во текот на 2014 година во овие установи со мета-

донска супституциона терапија се тре-тирани над 1200 

пациенти кои се вклучени во бесплатен државен прог-

рам. Во приватните здравствени установи бројот на 

третирани пациенти е околу 150 на метадонска супсти-

туциона терапија и овие пациенти самостојно се фи-

нансираа, односно не беа дел од државната програма за 

бесплатно лекување. 

На Универзитетската клиника за токсикологија – 

Скопје, во 2014 година беа опфатени 230 лица во трет-

ман на зависници од опиоиди со препаратот со гене-

ричко име бупренорфин, финансиран од Програмата на 

Министерството за здравство. Во приватните здрав-

ствени установи бројот на третирани пациенти е околу 

30 пациенти на терапија со бупренорфин и овие паци-

енти самостојно се финансираа, односно не беа дел од 

државната програма за бесплатно лекување. 

 

МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ ЗА  

ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ 

 
Во организирањето на терапевтските програми за 

лицата зависни од дроги, секогаш мора да се земе во 
предвид дека зависноста од дрога е комплексен соција-
лен и (ментално) здравствен проблем со хроничен, ре-
цидивантен и прогресивен тек.  

Лекувањето на лицата зависни од дроги е долготра-
ен процес во фази, кој дава оптимални резултати кога е 
био-психо-социјално ориентиран, направен според ин-
дивидуалните пот-реби и можности на лекуваните лица 
и спроведен од страна на мултипрофесионални ти-
мови.  

Со цел да се има соодветен одговор на потребите на 
целната група потребно е пла-нирање и понатамошно 
проширување на мрежата на служби како и воведување 
на нови модели за лекување на лицата зависници од 
дрога, така што ќе се работи во согласност со начелата 
на медицината која се заснова врз докази со истовреме-
но вклучување на што поголем број на лица зависни од 
дроги во програмите за лекување со супституциона те-
рапија. 

Начело на достапност и економичност - Зголемено 
покритие и достапност на ефек-тивни, економични и 
различно профилирани служби и програми насочени 
кон одговорот на проблемите со користење на дрога, 
овозможени преку процесот на дисеминација, согласно 
актуелните потреби, со едновремено вмрежување во 
еден национален систем и координација на активности-
те на хоризонтално и вертикално ниво. 

Искуството стекнато до сега ни кажува дека е пот-
ребна постојана едукација која треба да ја водат профе-
сионалци од релевантни институции и организации во 
земјата во врска со феноменот на дрога, како и јакне-
њето на партнерските односи меѓу јавниот и оп-штес-
твениот сектор. 

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Основна цел на програмата е вклучување на што 

поголем број на лица зависни од дроги во програмите 
за лекување со супституциона метадонска терапија и 
терапија со бупре-норфин, со што ќе се намали употре-
бата на илегални дроги, смртноста од предозирање, 
честотата на инјектирање, употребата на нестерилен 
прибор за инјектирање, ширење на инфекции со 
ХИВ/Хепатит Б и Ц и ќе се намалат криминалните ак-
тивности. Ефикасноста на супституционата терапија на 
одржување со метадон се состои и во подобрување на 
квалитетот на животот, здравјето, можноста за врабо-
тување, социјалното функционирање и физичкото  (те-
лесното) функционирање. 
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Метадонските програми за одржување се економ-
ски оправдани и докажано ефикасни за поединецот-па-
циентот и за јавното здравје. Метадонските програми 
ги привлекуваат па-циентите и пред сé ги чуваат во 
контакт со службите кои даваат и други услуги, како 
со-ветување, социјални услуги и др. 

Овие служби се засновани на принципите на мулти-
дисциплинарност, со што овој проб-лем се третира не 
само како медицински туку и како општествен и проб-
лем на заед-ницата.  

Во рамките на овие служби функционираат тимови 
кои се состојат од медицински лица и тоа еден специја-
лист по психијатрија, еден општ лекар и две медицин-
ски сестри, како и социјален работник и психолог кои 
обезбедуваат соодветна психосоцијална поддршка, која 
е неопходна за одржување на стабилна состојба кај ко-
рисниците и го зајакнува мотивот за нивна натамошна 
вклученост во третманот.  

Цел на програмата е на лицата што употребуваат 
дроги или се зависни од нив да им се пружи помош и 
подршка преку широко достапни, ефикасни, флекси-
билни и индивиду-ално прилагодени интервенции што 
ќе го подобрат нивното здравје и ќе им овозможат со-
цијално созревање и функционирање, без нивно ната-
мошно стигматизирање и маргинали-зирање. 

 
 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИНДИКАТОРИ  
НА УСПЕШНОСТ) 

 
Напредок во однос на намалување на листи на чека-

ње преку отворање на нови Служби за превенција и 
третман од злоупотреба на дроги и вклучување на што 
поголем број на лица зависни од дроги во програмите 
за лекување со супституциона метадонска терапија и 
те-рапија со бупренорфин. Со овие мерки, ќе се овоз-
можи:  

- постигнување апстиненција; 
- намалување на зачестеноста и острината на реци-

дивите; 
- намалување на морбидитетот и на морталитетот 

предизвикани со злоупотреба на незаконската опиоид-
на дрога или како последица од тоа, особено ризикот 
од ХИВ, хепатитис Б и Ц и други по крвен пат пренос-
ливи болести одинјектирање со несте-рилна опрема;  

- подобрување на физичкото и психолошкото 
здравје; 

- намалување на криминалното однесување за обез-
бедување на финансиски средства за злоупотреба на 
дрога; 

- овозможување и поддршка за реинтеграција на ра-
ботното место и во системот на образованието;  

- унапредување на социјалното функционирање. 
 

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА  
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
Третманот на зависноста од дроги и лекувањето во 

дневни болници и болничко лекување на зависници од 
алкохол и дрога над 30 до 90 дена и зависници - судски 
случаи претставува комбинација на: фармакотерапија 
(биолошка терапија – лекови, лекови за смирување на 
болки, за подобрување на апетитот, регулирање на рас-
положението, сонот и др, лекови со слично дејство на 
дрогата), психотерапија која се спроведува во завис-
ност од проценката на потребите на зависникот и се-
мејството и социотерапија која претставува учење на 
социјални вештини за возобновување или подобрување 
на социјалното функционирање. 

Согласно, доктринарните ставови и медицината 
заснована на докази, финансиските тро-шоци за обез-
бедување на дневно-болничка и болничка здравствена 
заштита на лицата со болести на зависности опфаќаат:  
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Во цената на пакетите не се влезени скрининг тестовите, потрошниот медицински материјал за ордини-

рање на терапијата, лековите и лабораториските испитувања, кои дополнително ќе се фактурираат со паке-

тите. 

За реализација на мерките и активностите предвидени со оваа програма предвидени се средства за: 

- обезбедување на метадон за 1200 лица и бупренорфин за 230 лица со болести на зависности  

- лекување во дневни болници и болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 до 90 дена и 

зависници - судски случаи 
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Пресметките за потребните количини на метадон и бупренорфин се направени врз основа на податоците 

за бројот на пациентите и динамиката на потрошувачката на метадонска супституциона терапија и терапија 

со бупренорфин во 2014 година и залихите на бупренорфин. За да се добие проектирана вредност на фискал-

ните импликации земени се цените на чинење на метадон и бупренорфин во 2014 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Стр. 90 - Бр. 196                                                                             26 декември 2014 
 

Доколку во 2015 година се отворат нови служби за 
превенција и третман од злоупотреба на дроги во Ре-
публика Македонија, лицата кои ќе бидат опфатени со 
метадонска супституциона терапија и со терапија со 
бупренорфин во истите, ќе бидат дел од Програмата за 
здравствена заштита на лица со болести на зависности 
за 2015 година и согласно порастот на бројот на паци-
ентите и динамиката на потрошувачката на метадонска 
супституциона терапија, ќе се изврши измена и допол-
нување на истата Програма. 

 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Годишната програма за здравствена заштита на ли-

ца со болести на зависности ќе се реа-лизира во обем и 
содржина согласно одобрените средства од основниот 
буџет  наменети за оваа Програма, во висина од 
68.000.000,00 денари, од кои 41.762.188,00 денари за 
на-бавка на метадон и бупренорфин од страна на Ми-
нистерството за здравство, 2.237.812,00денари за неиз-
мирени обврски за набавка на метадон за 2014 година и 
24.000.000,00 денари за договорни услуги кои ќе бидат 
исплатени на јавните здравствени установи за изврше-
ни услуги за 2015 година и 10.000.000,00 денари од бу-
џетот на самофинансирачки активности, за договорни 
услуги кои ќе бидат исплатени на јавните здравствени 
установи за извршени услуги.  

 
ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Извршители на Програмата во третманот со мета-

донската супституциона терапија и терапија со бупре-
норфин се: Психијатриските болници Скопје, Демир 
Хисар и Негорци Универзитетска клиника за токсико-
логија – Скопје  и Службите за превенција и третман 
од злоупотреба на дроги кои функционираат во рамки-
те на болниците во Тетово, Куманово, Струмица, 
Штип, Гевгелија, Охрид, Битола, Велес, Кавадарци, 
ГОБ 8-ми Септември Скопје и КПУ Идризово  - 
Скопје.  

 
НАЧИН НА ФАКТУРИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ 

 
Министерството за здравство месечно ќе ги распре-

делува средствата на здравствените установи изврши-
тели на активностите врз основа на доставени фактури 
и извештаи за ре-ализација на активностите содржани 
во Програмата.  

Во прилог на фактурите здравствените установи 
имаат обврска да достават пресметка за секој пациент 
поединечно согласно дадените упатства во чија цена ќе 
влезе соодветниот пакет за извршени услуги, набавена-
та цена на скрининг тестовите, потрошниот меди-цин-
ски материјал за ординирање на терапијата, лековите и 
лабораториските испитувања. 

Набавените количини на метадон и бупренорфин ќе 
се дистрибуираат до овластените здравствени уста-
нови-извршители на програмата, врз основа на извеш-
тај за извршени ус-луги и доставени потреби од коли-
чини на неделно/месечно ниво. 

 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ  

И РОКОВИ 
 
Здравствените установи кои се извршители на 

Програмата, имаат обврска најдоцна до 15 во месецот 
да достават фактура и месечен извештај за реализирани 
активности, а најдоцна до 15.02.2016 и годишен извеш-
тај за реализирани активности за 2015 година до Ми-
нистерството за здравство. 

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 
Министерството за здравство ќе врши редовни кон-

троли на три месеци во јавните здравс-твени установи 
извршители на програмата, во делот на реализирани 
активности согласно оваа програма и контрола на ди-
намиката на потрошувачката на супституциона терапи-
ја – метадон и бупренорфин и увид во медицинската 
документација.  

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

 
Бр.42-10029/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

6044. 
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 и 132/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 
I. Вовед 

 
Годишната програма за заштита на населението во 

Република Македонија од синдромот на стекнат недос-
таток на имунитет - ХИВ/СИДА за 2015 година ќе се 
спроведе согласно со предвидените стратешки насоки на 
Националната стратегија за превенција од ХИВ/СИДА и 
препораките од организациите на Обединети Нации. 
Програмата ќе продолжи да финансира компоненти од 
Националната Стратегија за превенција од ХИВ/СИДА,  
кои досега не беа финансирани со Програмата за 
ХИВ/СИДА во Република Македонија, подржана со 
Глобален Фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкуло-
за и маларија. Во исто време, програмата ќе започне со 
финансирање на компоненти од Стратегијата за кои Ре-
публика Македонија се обврзува да превземе дел од фи-
нансирањето на програмата за ХИВ/СИДА финансирана 
од Глобалниот Фонд за борба против ХИВ/СИДА, ту-
беркулоза и маларија, пред се во делот на интервенциите 
насочени кон групите под најголем ризик.  

 
II. Моментална состојба 

 
Стапката на преваленцата на ХИВ се задржа на 

ниско ниво во Република Македонија вклучувајќи ја и 
преваленцата помеѓу популацијата за која се смета де-
ка е под најголем ризик. До декември 2014 година, 
вкупно 232 лица се регистрирани како случаи на 
ХИВ/СИДА.  

Во најголем дел од регистрираните случаи пријави-
ле дека се инфицирале преку хетеросексуален начин на 
пренос. 

Веројатно е дека другите начини на пренос, како на 
пример,  мажи кои имаат секс со мажи (МСМ) и интра-
венски корисници на дроги (ИКД) не се пријавуваат во 
целост. Повеќе од три четвртини од пријавените слу-
чаи 84,6% се лица кои живеат во град и 15,4% во село. 
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Повеќе од една половина од случаите се пријавени 
во последниве 8 години. Најверојатно е дека зголеме-
ниот број на регистрирани лица се должи и на зголеме-
ната достапност на службите за доброволно доверливо 
советување и тестирање (ДДСТ) во земјата воспоставе-
ни во 10-те Центри за јавно здравје или зајакнати преку 
грантот од Глобалниот Фонд за борба против СИДА, 
туберкулоза и маларија. 

 
III. Цели на Програмата 

 
Оваа програма ги структурира активностите според 

следните стратешки цели од Националната стратегија  
за превенција од ХИВ/СИДА и тоа:  

1) Координација и развивање на капацитети; 
2) Собирање и употреба на стратегиски информа-

ции; 
3) Превентивни стратегии и активности за целни 

групи и популации под најголем ризик; 
4) Обезбедување на третман, грижа и психосоцијал-

на подршка на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА. 
 
Координација и развивање на капацитети 
Координација и развивање на капацитети опфаќа 

задачи поврзани со планирањето на програмските ак-
тивности: подготовка и избор на организации за импле-
ментација на програмата и прибирање, анализа и одоб-
рување на годишни работни планови со буџети на сите 
чинители кои ја имплементираат програмата за 
ХИВ/СИДА, како и нивно редовно следење и проценка 
во текот на целата година: 

 

Имплементатори на задачите во оваа стратешка 
област се: 

- Институтот за јавно здравје на Република Македо-
нија;  

-Центрите за јавно здравје (Скопје, Тетово, Кума-
ново, Охрид, Велес, Битола, Кочани, Струмица, Штип 
и Прилеп);   

- Универзитетската Клиника за инфективни болести 
и фебрилни состојби; 

- Институтот за епидемиологија при Медицинскиот 
факултет - Скопје; 

- Комисијата за ХИВ/СИДА.  
 

2) Собирање и употреба на стратегиски инфор-
мации 

Собирање и употреба на стратегиски информации 
опфаќа задачи поврзани со прибирање и обработка на 
стратегиски информации врз основа на кои се импле-
ментира програмата, како и за идно планирање на ин-
тервенциите во согласност со епидемилошките и бихеј-
виоралните податоци: 

 
Имплементатори на задачите во оваа стратешка об-

ласт се:  
- Единицата на Глобалниот Фонд за борба против 

СИДА, туберкулоза и маларија која е одговорна за раз-
вивање методологија, теренско истражување анализа 
на податоците и подготовка на извештаи, во соработка 
со Институтот за јавно здравје на Република Македо-
нија и Институтот за  епидемиологија при Медицин-
скиот факултет Скопје. 

3) Превентивни стратегии и активности за цел-
ни групи и популации под најголем ризик и млади 

Превентивни стратегии и активности за целни гру-
пи и популации под најголем ризик опфаќа задачи за 
превенција на ХИВ/СИДА помеѓу групите под најго-
лем ризик и кај младата популација: 

 
Задачи на јавно здравствените установи од кои дел 

ќе се реализираат во рамките на постоечките буџети на 
јавните здравствени установи:  

- Вршење на доброволно и доверливо советување и 
тестирање (ДДСТ) на лица, со цел да се утврди инфек-
ција со ХИВ вирусот; 

- Дефинитивна лабораториска дијагноза за носител-
ство на ХИВ за дефинитивна конфирмација; 

- Тренинг на здравствените работници за ризикот и 
заштитата при професионална експозиција на 
ХИВ/СИДА/ХЦВ 

-Спроведување на стручни предавања во училишта-
та за превенција на ХИВ/СИДА и сексуално преносли-
ви инфекции помеѓу младата популација. 

- дистрибуција на кондоми кај ризични целни групи 
и популации под најголем ризик и млади 

Имплементатори на задачите во оваа стратешка об-
ласт се: 

- Институтот за јавно здравје на Република Македо-
нија;  

- Центри за јавно здравје (Скопје, Тетово, Кума-
ново, Охрид, Велес, Битола, Кочани, Струмица, Штип 
и Прилеп); 

- Универзитетска Клиника за инфективни болести и 
фебрилни болести; 

-Институт за епидемиологија при Медицински фа-
култет Скопје 

- Граѓански сектор кој е вклучен во програмата на 
Глобал Фонд. 

 
4) Обезбедување на третман, грижа и психосоци-

јална подршка на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА 
Обезбедување на третман на лицата кои живеат со 

ХИВ/СИДА ги опфаќа следните задачи:  
Задачи на Универзитетска Клиника за инфективни 

болести и фебрилни состојби 
- Набавка на антиретровирусна терапија за лицата 

кои живеат со ХИВ/СИДА и тестови за следење на 
ХИВ инфекцијата според доставените побарувања за 
терапија од Универзитетската клиника за инфективни 
болести и фебрилни состојби; 

-Администрирање на антиретровирусна терапија за 
лицата кои живеат со ХИВ/СИДА  

 
Имплементатор на задачите во оваа стратешка об-

ласт е:   
- Клиника за инфективни болести и фебрилни сос-

тојби. 
 

IV. Мерки кои треба да се превземат  
за подобрување на состојбите 

 
Со цел да се задржи состојбата на ниска прева-

ленција на ХИВ во земјата, потребна е континуирана 
имплементација на Националната Стратегија за 
ХИВ/СИДА во однос на предвидените работни пла-
нови. Активностите од овие планови треба да се фи-
нансиски подржани од тековната апликација добиена 
од Глобалниот фонд за ХИВ/СИДА, туберкулоза и ма-
ларија 2012-2016 како и од оваа програма.  
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 V. Потребни финансиски средства (обем, цена и вкупни средства) Табела 1 
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VI. Финансирање (извори на обезбедување на сред-
ствата – Буџет на Република  Македонија, донации 

и други извори) 
 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2015 година, од кои 20.000.000,00 денари од основен 
буџет, 2.000.000,00 денари од буџетот на самофинанси-
рачки активности и 151.775.000,00 денари од буџет на 
донации.  

За потребите на финансирањето на имплементаци-
јата на Националната Стратегија за ХИВ/СИДА на Ре-
публика Македонија, за фискалната година во 2015 се 
обезбедени средства од грантот подржан од Глобални-
от фонд за ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија (Табе-
ла 2), според следната динамика на употреба на сред-
ствата: 

Средства - донација за ХИВ/СИДА кои се обезбеде-
ни од страна на  Глобален  Фонд за борба против 
ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија - Табела 2 

 
Табела 2 
 

Опис на буџетска категорија Износ во МКД 

Човечки ресурси 57,658,000 

Техничка помош 7,704,000 

Обуки 6,543,000 

Здравствени продукти и опрема 7,398,000 

Лекови и фармацевтски производи 35,138,000 

Трошоци за набавки 0 

Инфраструктура и опрема 3,790,000 

Печатени и комуникациски мате-
ријали 

5,764,000 

Следење и проценка 2,984,000 

Поддршка на клиентите 7,023,000 

Планирање и администрација 5,390,000 

Трошоци за канцеларија/Режиски 
трошоци 

12,003,000 

Останато  380,000 

ВКУПНО во МКД: 151,775,000 

 
VII. Извршители на Програмата 

 
Извршители на Програмата за заштита на населени-

ето од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2015 
година се Министерство за здравство на Република 
Македонија, Комисијата за ХИВ/СИДА, Институтот за 
јавно здравје на Република Македонија, Центрите за 
јавно здравје, Универзитетската клиника за инфектив-
ни болести и фебрилни состојби, Институт за епидеми-
ологија при Медицински факултет Скопје. 

 
VIII. Доставување на Годишни извештаи и рокови 

 
Распределбата на средствата по Програмата ќе ја 

врши Министерството за здравство на Република Ма-
кедонија, квартално на јавните здравствените установи 
извршители на активностите, врз основа на доставени 
фактури изготвени според приложените формати за из-
готвување на фактури со уредно пополнети извештаи 
за имплементација на активностите, поддржани со ос-
танати материјали (фотографии, аудио и видео снимки, 
написи, списоци на учесници, докази за извршена на-
бавка, договори и друго). 

IX. Следење на реализација на Програмата 
(мониторинг и евулација) 

 
Следење на спроведувањето на Програмата за заш-

тита на населението од ХИВ/СИДА во Република Ма-
кедонија за 2015 година, врши Министерството за 
здравство  на Република Македонија. 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.42-10030/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

6045. 
Врз основа на член 16 став 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 и 188/14) и член 63 точка 7 од Законот за 
здравственото осигурување ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 
31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 
67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 
43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14 и 188/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
21.12.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВ-
НИ РАСТРОЈСТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2015 ГОДИНА 
          
ВОВЕД 
 
Проблемите во менталното здравје стануваат се по-

очигледни во светот. Тие претставуваат сериозен и 
сложен социо-медицински, но и општествен проблем, 
со бројни здравствени, социјални и економски послед-
ици по поединецот, семејството и општеството во це-
лост. 

 Овие заболувања имаат економско влијание на оп-
штеството и големо влијание на квалитетот на животот 
како на поединците, така и на нивните семејства, а ста-
нуваат се поочигледни како во светот така и кај нас. 

Значаен момент е и трендот на сè поголем број слу-
чаи на суицид во Република Македонија. 

 
МЕРКИ НА ПРОГРАМАТА 
 
1) Згрижување и лекување на на лицата кои се 

сместени во психијатриските установи со изречена 
мерка од надлежен суд “задолжително лекување и чу-
вање во психијатриска установа. 

Во психијатриските болници се лекуваат 130 лица 
со изречена судска мерка. За овие пациенти болниците 
не се во можност да обезбедат средства и согласно За-
конот за извршување на санкции, трошоците за здрав-
ствената заштита на овие лица ги обезбедува Минис-
терството за здравство преку соодветна програма.  

2) Обезбедување на партиципација за дневно бол-
ничко лекување на пациенти 
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во следните  центри за ментално здравје: 
- 3 (три) Центри за ментално здравје на територија-

та на Град Скопје во рамки на  ЈЗУ Психијатриска бол-
ница “Скопје“ – Скопје 

- Центар за ментално здравје во рамки на ЈЗУ УК за 
психијатрија Скопје 

- Центар за ментално здравје во рамки на ЈЗУ КБ 
Тетово 

- Центар за ментално здравје во рамки на ЈЗУ ЗД 
Струмица 

- Центар за ментално здравје во рамнки на ЈЗУ ОБ 
Гевгелија 

- Центар за ментално здравје Демир Хисар во рамки 
на ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар 

- Центар за ментално здравје Прилеп во рамки на 
ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар 

3) Развој на Центрите за ментално здравје како во-
ниснституционална форма на лекување. 

4) Мерки и активности за зголемување на подготве-
носта на здравствените работници и соработници за 
навремено препознавање на депресивни состојби кај 
популацијата. 

5) Обезбедување на средства за здравствените до-
мови каде функционираат центри за депресија 

6) Превземени обврски од Програмата за здравстве-
на заштита на лица со душевни растројства за 2014 го-
дина 

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
Цели на оваа програма се: 
- обезбедување на здравствена заштита и згрижува-

ње на пациентите кои се со од надлежен суд изречена 
мерка “задолжително лекување и чување“ 

- обезбедување на здравствена заштита на близу 
700 пациенти кои се лекуваат во Центрите за ментално 
здравје низ републиката  

- развивање на различни форми на вонинституцио-
нално и вонболничко лекување. 

- подобрување на системот за брзо препознавање на 
депресијата кај младата и средовечна популација и 
превземање на мерки за намалување на стапката на са-
моубиства во Република Македонија во прв ред преку 
работење на центрите за депресија  

 
АКТИВНОСТИ И ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРА-

МАТА 
 
Активностите во оваа програма претставуваат: 
1) Лекување и згрижување на пациентите кои се со 

изречена мерка од суд “задолжително лекување и чу-
вање“, вкупно 130 во ЈЗУ Психијатриска болница Де-
мир Хисар, ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје“ Скоп-
је и ЈЗУ Психијатриска болница “Негорци“ Гевгелија).  

2) Обезбедување на средства за партиципација при 
лекувањето на пациентите во центрите за ментално 
здравје, 

3) Активности за навремено дијагностицирање на 
депресијата и намалување на стапката на самоубиства 

- Функционирање на регионалните центри за депре-
сија во рамки на здравствените домови 

- едукација на сите училишни педагози и психолози 
за препознавање знаци на депресија и еднаш годишно 
проценка на менталниот статус кај учениците во основ-
ните и средни училишта од страна на училишниот пси-

холог/педагог и идентификување на оние ученици кај 
кои постои одредена форма на депресија, односно тен-
денција за суицид; 

- проценка  на менталниот статус и депресив-
ните/суицидалните мисли кај студентите при системат-
скиот преглед во соодветните здравствени установи 

- одбележување на 10-Септември - Светски ден за 
превенција на суицид 

- едукација на сите вклучени субјекти кои се вклу-
чени во процесите за помош на суицидалните лица - 
полиција, противпожарни единици, екипи на брза по-
мош 

4) Организациски активности за отворање на нови 
центри за ментално здравје низ Републиката (во Битола 
и во Кичево, во рамки на ЈЗУ Психијатриска болница 
Демир Хисар). Овие активности се во надлежност на 
Министерството за здравство и не побаруваат финан-
сиски средства. 

Со оглед на тоа дека здравствениот статус на насе-
лението не претставува константна категорија и истата 
подлежи на варијации во болестите и бројот на пациен-
тите, не е можно да се предвиди апсолутно точен број 
на заболените, така да е можно трансфер на средствата 
од една во друга позиција. 

Извршители на Програмата се: Универзитетската 
клиника за психијатрија, Психијатриските болници и 
останатите здравствени установи кои имаат психијат-
риски одделенија или Центар за ментално здравје во 
својот состав, како и Јавните здравствени установи ка-
де функционираат центрите за депресија.  

Министерството за здравство месечно ќе ги распре-
делува средствата на здравствените установи изврши-
тели на активностите врз основа на доставени фактури 
и извештаи за реализација на активностите содржани 
во Програмата. 

Во прилог на фактурите здравствените установи 
имаат обврска да достават пресметка за секој пациент 
поединечно и листа на референтни цени на услуги на 
ФЗОМ согласно кои е извршено фактурирањето за 
оние услуги кои се предвидени со програмата. 

 
Извршители на Програмата се: 
1) Здравствените установи кои ги лекуваат лекуваат 

лицата со изречена мерка “задолжително лекување и 
чување“ (ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје“ Скопје, 
ЈЗУ Психијатриска болница “Негорци“ Гевгелија и ЈЗУ 
Психијатриска болница Демир Хисар).  

2) Јавните здравствени установи кои имаат центар 
за ментално здравје како организациона единица 

3) Јавните здравствени установи каде функционира-
ат центри за депресија 

4) Универзитетската клиника за психијатрија, Здру-
жение на психијатри на република Македонија и Здру-
жение на психолози на Република Македонија 

5) Комисија за ментално здравје 
  
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕА-

ЛИЗАЦИЈА 
НА ПРОГРАМАТА 
1) Финансиските трошоци за обезбедување на бол-

ничка здравствена заштита на душевно болните лица 
кои се со изречена мерка од суд “задолжително лекува-
ње и чување“ опфаќаат:  
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- болнички ден (сместување и исхрана во стандард-
ни болнички услови) за стационарни пациенти. 

- лекување со спроведување на дијагностички про-
цедури и рехабилитациони мерки. 

- лекови кои се наоѓаат на болничката листа,  
- потрошен материјал за ординирање на терапијата 
- психосоцијален третман на пациентите како и  
- помош и нега на пациентите 
Министерството за здравство месечно ќе ги распре-

делува средствата на здравствените установи изврши-
тели на активностите врз основа на доставени фактури 
и извештаи за реализација на активностите содржани 
во Програмата. 

Во прилог на фактурите здравствените установи 
имаат обврска да достават пресметка за секој пациент 
поединечно и листа на референтни цени на услуги на 
ФЗОМ согласно кои е извршено фактурирањето за 
оние услуги кои се предвидени со програмата. 

Здравствените установи кои се извршители на овие 
активности од Програмата, најдоцна до 15.01.2016 го-
дина да достават до Министерството за здравство из-
вештаи за реализираните мерки и активности во 2015 
година. 

2) Финансиските трошоци плаќање на партиципа-
ција за лекување на пациентите кои ги посетуваат цен-
трите за ментално здравје. 

3) Финансиски трошоци за активностите за навре-
мено дијагностицирање на депресијата и намалување 
на стапката на самоубиства: 

4) Финансиски трошоци за подмирување на заоста-
нат долг односно превземени обврски од Програмата 
за здравствена заштита на лица со душевни растројства 
во Република Македонија за 2014 година  

5) Финансиски трошоци за одржување на едукатив-
ни работилници 

За реализација на мерките и активностите предви-
дени со Програмата за здравствена заштита на лица со 
душевни растројства во Република Македонија за 2015 
година потребни се следните средства: 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Оваа програмата ќе се реализира во обем и содржи-

на на средствата одобрени од Буџетот на Република 
Македонија за 2015 година во висина од 43.000.000,00 
денари од кои 28.000.000,00 денари од основниот буџет 
и 15.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирач-
ки активности 

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

 
Бр. 41-10032/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

6046. 
Врз основа  на член 16 став 1 алинеја 7 и став 3  од 

Законот за здравствена заштита („Службен весник на 

Република Македонија”, бр.43/2012, 145/2012, 87/2013, 

164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

21.12.2014 година, донесе  

 

П Р ОГ Р А М А 

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВО-

ДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Крводарителството има нагласено општествено 

значење и претставува дејност од општ интерес за Ре-

публиката. Без потребните количества на крв и крвни 

продукти не е можно да се обезбеди современа и ква-

литетна здравствена заштита. Во Република Македони-

ја крводарителството е доброволно и се спроведува 

преку крводарителски акции кои се организирани од 

Црвен крст на Македонија, а со помош на стручни ти-

мови од Институт за трансфузиологија, Скопје. 

Програмата преставува поддршка на крводарител-

ството во Република Македонија, а во неа се содржани 

мерки и активности за организирање и спроведување 

на крводарителски акции, изготвување на здравствено-

воспитни пропагандни материјали, мотивациски сред-

ства за крводарителите, надоместок на трошоци за ор-

ганизирање на крводарителски акции за општинските 

организации на Црвениот крст по единица крв, актив-

ности на Институт за трансфузиологија и партиципаци-

ја при користење на здравствени услуги на дарители со 

над 10 крводарувања.  

Недостаток во обезбедување крв во државата, ќе 

предизвика застој на хируршки и други интервенции за 

кои е потребно апликација на крв и спасување на мно-

гу животи.  

 

I. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

За реализација на планираните мерки и активности 

во оваа програма потребни се следните финансиски 

средства:  

1.1. За активности на Црвениот крст на Република 

Македонија 

1.1.1. Организирање и подготвување на крводари-

телски акции 

-  Надоместок на трошоци за подготвување и орга-

низирање на крводарителски акции на Општинските 

организации на Црвен крст: За 2015 година се планира-

ни 5,500 крводарувања, а за секоја единица крв е пред-

видено по 100,00 денари за организација за крводару-

вањето. 

 

 

 

 

Во рамките на изготвувањето на здравствено-вос-

питните, пропагандните материјали и мотивациските 

средства се планира реализација на следните актив-

ности 
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1.3. Средства за надоместок за партиципација 
 

Средствата за надоместок за партиципација при ко-

ристење на здравствени услуги на дарители со над 10 

крводарувања се трансферираат квартално секое тро-

месечие до здравствените установи за 6.000 крводари-

тели по просечна партиципација за користење на 

здравствени услуги по крводарител, годишно се тран-

сферираат средства во вкупен износ од 9.000.000,00 де-

нари.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА И НИВНИ 

ЗАДАЧИ  

 

Министерството за здравство, во соработка со Фон-

дот за здравствено осигурување, до Владата на Репуб-

лика Македонија предлагаат Програма за организира-

ње и унапредување на крводарителството во Република 

Македонија, го следат спроведувањето на програмата и 

превземаат соодветни мерки за нејзино доследно спро-

ведување. 

Министерството за здравство утврдува потреби на 

државата од единици на крв, крвни продукти и ре-

зерви, во соработка со Институтот за трансфузиолија и 

службите за  трансфузија  при здравствените организа-

ции во Република Македонија, и врши надзор над учес-

ниците во спроведувањето на Програмата и утврдува 

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: 

- Континуирана здравствено-воспитна и мотивацис-

ка работа кај населението; 

- Непосредна подготовка на крводарителските ак-

ции во сите средини; 

-  Изготвување на информативно-пропаганден мате-

ријал; 

- Анкетирање и изготвување на списоци на по-

тенцијални дарители на крв; 

- Учество на волонтери на самата акција за прифа-

ќање на дарителите на крв; 

-  Евиденција на крводарителските акции на посеб-

ни формулари ; 

- Изготвување на периодични и годишни извештаи 

за работа, што ги доставува до Министерството за 

здравство на Република Македонија; 

-  Доделување на признанија на крводарителите. 

Институтот за трансфузиологија и трансфузиолош-

ките служби ги вршат следните задачи: 

- Ги утврдуваат потребите за крв и крвни продукти 

за населението во Република Македонија, заедно со 

Министерството за здравство; 

- Вршат организирано прибирање на крв од добро-

волни дарители со мобилни екипи и во службите за 

трансфузиологија при болничките центри; 

- Вршат контрола на крв, приготвување на крвни 

компоненти, нивно чување и експедиција; 

-  Во соработка со клиниките или болничките цен-

три при медицинските центри вршат контрола на упот-

ребените крвни продукти; 

-  Обезбедуваат стандарди за прибирање на крв 

(стандарден состав на екипи, опременост, минимални 

ресурси за работа, стандарден број на единици кои тре-

ба да се прибираат дневно, месечно, годишно); 

-  Вршат здравствена контрола и се грижат за здрав-

јето на дарителите на крв; 

- Водат национален регистар за дарители на крв 

(според местото на давање, крвни групи, ретки крвни 

групи, типизирани, одбиени крводарители, дарители на 

плазма и клеточни елементи); 

- Изготвуваат книшка за дарители на крв (со код за 

секој крводарител, крвна група, картон за возач со крв-

на група); 

- Учествуваат во здравствено-воспитна, мотива-

циска, истражувачка работа за развој и унапредување 

на крводарителството; 

-   Обезбедуваат унифициран благодарен оброк за 

дарители на крв; 

Заеднички активности на Црвениот крст на Репуб-

лика Македонија и Институтот за трансфузиологија :  

- Планирање и организирање на крводарителските 

акции, како и изготвување на програма, оперативни 

планови, обврски  и извештаи за реализација на Прог-

рамата за крводарителство; 
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- Планирање и утврдување на термин за изведување 

на крводарителска акција во одредена средини; 

- Редовни контакти и посети во средина во која се 

планира да се изведе акцијата; 

- Договор со организаторите за обезбедување на со-

одветен простор и услови за оптимално изведување на 

акцијата; 

- Евалуација на постигнатите резултати, на терен и 

во установите за прибирање крв; 

- Предлози за измени и дополнувања на програмата 

за организирање и унапредување на крводарител-

ството, согласно  

- Прилагодување на новонастанати состојби и пот-

реби од крв и крвни продукти (вонредни акции, сезон-

ски потреби, ретки крвни групи); 

- Организирање на вонредни крводарителски акции 

во случај на недостиг на единици на крв; 

- Учество во работа на комисииите за крводарител-

ство на разни нивоа; 

- Редовно информирање за сите крводарителски ак-

ции преку средствата за јавно информирање; 

- Постојано осовременување на промотивни мате-

ријали за крводарителство и соработка со размена на 

искуства од други земји; 

- Севкупна анализа и конкретен тримесечен увид во 

извршените активности и нивното финансиско обезбе-

дување; 

 

III. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Вкупните средства за реализација на Програмата 

изнесуваат 16.000.000,00 денари. 

Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 

за 2015 година во износ од 16.000.000,00 денари, од 

кои од кои 12.000.000,00 денари од основниот буџет и 

4.000.000,00 денари oд буџетот за самофинансирачки 

активности на Министерството за здравство. 

 

IV. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 

Распределбата на средствата по Програмата ќе ја 

врши Министерството за здравство квартално на Црве-

ниот крст на Република Македонија и Институтот за 

трансфузиологија извршители на активностите, врз ос-

нова на доставени извештаи и фактури за реализација 

на мерките и активностите содржани во Програмата, и 

тоа за активностите во последниот квартал од 2014 го-

дина и за првите 3 квартали од 2015 година. Црвениот 

крст на Република Македонија најдоцна до 31.01.2016 

година доставува до Министерството за здравство Го-

дишен извештај за реализираните активности предви-

дени со Програмата за  2015 година.  

Црвениот крст на Република Македонија, согласно 

сопствената евиденција на податоци на крводарители 

(електронска обработка на податоци и пишани форму-

лари) добиени од страна на општинските организации 

на Црвен крст за реализиран број на крводарувања, из-

готвува месечни прегледи за реализиран број на крво-

дарувања во Република Македонија и квартално за се-

кое тромесечие во годината подготвува извештаи и 

фактури и ги доставува до министерството за здрав-

ство на Република Македонија за контрола и исплата 

на средства.   

 

V. СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОК ЗА  

ПАРТИЦИПАЦИЈА 

 

Средствата за надоместок за партиципација при ко-

ристење на здравствени услуги на дарители со над 10 

крводарувања се трансферираат квартално секое тро-

месечие до здравствените установи за 6.000 крводари-

тели по просечна партиципација за користење на 

здравствени услуги по крводарител, во вкупен износ од 

9.000.000,00 денари.  

 

VI. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 

Мониторинг и евалуација за спроведување на прог-

рамата за организирање и унапредување на крводари-

телството континуирано во текот на годината ќе врши 

Црвениот крст на Република Македонија и за тоа во из-

вештаите ќе го информира министерството за здрав-

ство. 

Црвениот крст на Република Македонија во сора-

ботка со Институтот за трансфузиологија формира 

стручен тим кој заедно со комисијата за развој и унап-

редување на крводарителството при Црвениот крст на 

Република Македонија ќе ги следи и проценува зацрта-

ните цели во програмата и ќе предлага мерки за надми-

нување на одредени проблеми кои можат да произлезат 

во процесот на имплементација на утврдените задачи и 

активности во програмата за крводарителство во 2014 

година. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.42-10033/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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6047. 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРОСНАЛ ЗА 2015 ГОДИНА 
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         Бр. 42-10038/1                                                                      Претседател на Владата 

21 декемеври 2014 година                                                              на Република Македонија, 

            Скопје                                                                            м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа  на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на  Република 

Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

I 

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 

За реализација на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2015 година со те-

рапија и лекови кои досега се применувани во лекување на некој од ретките болести се очекува дека за 2015 

година ќе бидат потребни средства во вкупен износ од 90.000.000,00 денари:  

     

Реден 

број 
Активности Вкупен износ 

1. Лекување на пациенти со 

ретки болести без разлика 

на статусот на осигуру-

вање. 

90.000.000,00 

 ВКУПНО: 90.000.000,00 

 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Вкупните средства за реализација на оваа програма изнесуваат 90.000.000,00 денари кои се обезбедуваат од 

Буџетот на Република Македонија за 2015 година. 

 

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 јавните здравствени установи извршители на активностите, врз 

основа на доставена потреба за спроведување на терапијата, ќе ги обезбедуваат добавувачите кои ќе бидат из-

брани како најповолни на јавниот повик, јавните здравствените установи, извршители на лекувањето задолжи-

телно ќе водат евиденција за пациентите и дадената терапија. 

 

СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 

Министерството за здравство го следи спроведувањето на оваа програма и по потреба поднесува извештај 

до Владата на Република Македонија. 

 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

 

Јавните здравствените установи кои се извршители на оваа програма, најдоцна до 31.01.2016 година да дос-

тават до Министерството за здравство годишни извештаи за  реализираните мерки и активности во 2015 го-

дина, предвидени со оваа програма.  

 

II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-10043/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
 

6048. 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2015 ГОДИНА 
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         Бр. 42-10144/1                                                       Претседател на Владата 
21 декември 2014 година                                           на Република Македонија, 
            Скопје                                                          м-р Никола Груевски, с.р. 
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6050. 
  

 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 2015 ГОДИНА 
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        Бр. 42-10491/1                                                     Претседател на Владата 
21 декември 2014 година                                     на Република Македонија, 
            Скопје                                                   м-р Никола Груевски, с.р. 
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6051. 
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08,82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14) Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

23.12.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШО-

ЦИТЕ ЗА КУПЕНИ И ВГРАДЕНИ СОНЧЕВИ 

ТЕРМАЛНИ  КОЛЕКТОРСКИ  СИСТЕМИ ВО 
ДОМАЌИНСТВАТА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се утврдува начинот, условите, 

критериумите и постапката за распределба на средства 

од Буџетот на Република Македонија за 2015 година- 

потпрограма 32 – Развој на енергетиката,  ставка 464 – 

Разни трансфери, наменети за надоместување на дел од 

трошоците за купени и вградени сончеви термални ко-

лекторски системи во домаќинствата за 2015 година.  

 

II 

Средствата од дел I на оваа програма во вкупен из-

нос од 6.000.000, 00 денари ќе се користат за надомес-

тување на дел од трошоците за купени и вградени сон-

чеви термални колекторски системи во домаќинствата 

до 30 %, но не повеќе од 300 евра во денарска про-

тиввредност по домаќинство за 2015 година.  

Средствата од Буџетот наменети за програмата, ги 

распоредува Министерството за економија. 

 

III 

Надоместокот на дел од средствата за купени сон-

чеви термални колекторски системи ќе го остварат са-

мо лицата кои: 

- имаат купено и вградено во своите домови колек-

торски систем по денот на објавувањето на Јавниот ог-

лас до завршување на Јавниот оглас од дел IV на оваа 

програма, што се докажува со документација од став 2 

на овој дел, 

- го немаат  искористено правото на поврат на дел 

од средствата за обезбедување и вградување на сонче-

ви термални колекторски системи во својот дом врз ос-

нова на претходните јавни огласи на Министерството 

за економија за надоместување на дел од трошоците за 

купени и вградени сончеви термални колекторски сис-

теми објавени во 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 и 2014 

година, што се докажува со документација од  став 2 на 

овој дел. 

За надоместување на дел од трошоците и докажува-

ње дека условите од став 1 на овој дел се исплонети, 

барателот до Министерството за економија ги доставу-

ва следните документи: 

1. пополнет образец за барање (кој во себе содржи 

изјава дека барателот го нема искористено правото на 

поврат на дел од средствата за обезбедување и вграду-

вање на сончев термален колекторски систем врз осно-

ва на претходните Јавни огласи на Министерството за 

економија во 2007,  2009, 2011, 2012, 2013 и 2014 го-

дина). Образецот на барањето може да се подигне во 

архивата на Министерството за економија или да се 

обезбеди преку интернет страната на министерството: 

www.economy.gov.mk, 

2. доказ во оригинал дека е извршено купувањето 

на сончев термален колекторски систем,  и тоа: 

- фискална сметка, или  

- фактура со извод од деловна банка по денот на об-

јавувањето на огласот. 

Доколку купувачот достави доказ во оригинал за 

направените трошоците за вградувањето на соларниот 

колектор (фискална сметка или фактура со извод од де-

ловна банка по денот на објавувањето на овој оглас), 

истите ќе му бидат земени во предвид при утврдување 

на надоместокот на дел од трошоците за купени и вгра-

дени сончеви термални колектори. 

Едно лице може да поднесе само едно барање за до-

бивање на надоместок. 

 

IV 

За спроведување на транспарентна постапка при 

добивање надомест на дел од трошоците за купени и 

вградени сончеви термални колекторски системи во 

домаќинствата, доделувањето на средствата ќе се одви-

ва на следниот начин: 

1. Министерството за економија со цел за стимули-

рање на користењето на сончевата енергија во Репуб-

лика Македонија од сончеви термални колекторски 

системи, во месец јануари ќе распише јавен оглас во 

три дневни весници и истиот ќе биде отворен до 31 мај 

2015 година.  

2. За времетраење на огласот, најмалку два пати ќе 

има известување за јавноста. 

3. На 6 јуни 2015 година ќе се одржи јавно извлеку-

вање на лицата кои ќе го остварат правото на надомест 

на дел од трошоците направени за купен и вграден со-

ларен колектор. За времето и местото на извлекување-

то Министерството за економија ќе даде соопштение 

кое ќе биде објавено во три дневни весници и на наци-

онална телевизија со кое сите баратели ќе бидат пока-

нети на јавниот настан. Секој барател кој  има доставе-

но барање за надоместување на дел од трошоците може 

доколку сака да присуствува на јавното извлекување. 

4. За спроведување на активностите за реализација 

на оваа програма министерот за економија ќе формира 

пет комисии кои ќе бидат составени од три члена и 

нивни заменици. Комисиите по пристигнувањето на 

сите барања за надомест на дел од трошоците доставе-

ни за времетраењето на јавниот оглас односно најдоцна 

до 31 мај 2015, со записник ќе го  утврдат точниот број 

на пристигнати барања. Пристигнатите коверти во при-

суство на сите членови на комисиите ќе бидат ставени 

во унифицирани коверти на Министерството за еконо-

мија. 

5. Извлекувањето од точка 3 на овој дел ќе се одви-

ва на следниот начин:  

- извлекувањето ќе биде снимено и за истото Ми-

нистерството за економија ќе има видеозапис и секој 

заинтересиран барател може да побара увид во видео-

записот од извлекувањето за што треба да достави 

писмено барање до Министерството за економија, 
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- унифицираните коверти во присуство на сите чле-

нови на комисиите ќе се стават во посебен сад, 

- лицето кое го врши извлекувањето, секој извлечен 

коверт го предава на една од Комисиите, 

- претседателот на секоја одделна комисија го сооп-

штува името на барателот, по што комисијата приста-

пува кон проверка на документите доставени од страна 

на барателот и соопштува дали барањето е во соглас-

ност односно не е во согласност со условите и барања-

та од оваа програма,  

- за времетрање на извлекувањето ќе се составува 

листа која ќе содржи податоци за извлечениот барател, 

за износот на надоместокот и за персоналниот данок на 

добивка,  

- во оној момент кога ќе се извлечат барателите чиј 

збир на износот на надоместоци и на износот на персо-

налниот данок ги ангажира средствата наменети за 

оваа намена, ќе заврши извлекувањето на барателите 

кои имаат комплетна и уредна документација,  по што 

ќе следи отварање на ковертите и читање на имињата и 

презимињата на останатите подносители,    

- листата на извлечени баратели кои имаат уредна и 

комплетна документација за времетраењето на извле-

кувањето ќе биде достапна на видеобим на местото на 

извлекувањето, 

- листата на извлечени баратели кои имаат уредна и 

комплетна документација ќе биде објавена на веб стра-

ната на Министерството за економија најдоцна во рок 

од десет дена од денот на извлекувањето. 

6. Избраните лица кои немаат уредна и комплетна 

документација неможе да остварат надомест. 

 

V 

Министерството за економија, пред објавувањето 

на листата на баратели од дел IV на оваа програма, ги 

проверува извлечените баратели кои имаат уредна и 

комплетна документација дали го искористиле правото 

на поврат на дел од средствата врз основа на претход-

ните јавни огласи на Министерството за економија за 

надоместување на дел од трошоците за купени и вгра-

дени сончеви термални колекторски системи објавени 

во 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 и 2014 година.  

Доколку се констатира дека некои од извлечените 

баратели кои имаат комплетна и уредна документација 

веќе го искористиле правото на надомест, истите нема 

да бидат објавени на листата на баратели од дел IV на 

оваа програма и нема да може да остварат надомест за 

2015 година.  

Министерството за економија по објавувањето на 

листата на баратели од дел IV на оваа програма во рок 

не подолг од четири месеци од денот на извлекувањето 

по случаен избор ќе направи увид на лице место во 100 

домаќинства и доколку констатира дека соларниот тер-

мален колектор не е инсталиран во тој случај извлече-

ниот барател кој има комплетна и уредна документаци-

ја нема да може да оствари надомест.  

Средствата наменети за извлечените баратели кои 

имаат комплетна и уредна документација за кои по из-

вршената проверка ќе се констатира дека веќе го иско-

ристиле правото на надомест во 2007, 2009, 2011, 2012, 

2013 и 2014 година како и средствата за барателите за 

кои по извршениот увид на лице место се констатира 

дека соларниот термален колектор не е инсталиран ќе 

се вратат во Буџетот на Република Македонија. 

По завршувањето на увидот на лице место, Минис-

терството за економија ќе изготви финална листа на ба-

ратели кои го остваруваат правото на надомест на дел 

од средствата за купени и врадени сончеви термални 

колектроски системи во домаќинствата за 2015 година, 

по што ќе следи исплатата на средствата.  

 

VI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањетo во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр.42-10524/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

6052. 

Врз основа на член 121 став 2 од Законот за зашти-

та на потрошувачите („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 38/04, 77/07, 103/08, 24/11 и 164/13), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 23.12.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ  

2015 – 2016 ГОДИНА 

 

I.  ВОВЕД 

Со оваа програма се утврдуваат основните цели на 

политиката за заштита на потрошувачите, мерките и 

активностите за промоција  и информирање на потро-

шувачите, советување, едукација, како и потребните 

финансиски средства за реализирање на програмата. 

 

II. ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА  ЗА ЗАШТИТА НА 

ПОТРОШУВАЧИТЕ 

Основната цел на политиката за заштита на потро-

шувачите утврдена е унапредување и заштитата  на 

правата  на потрошувачите. 

Согласно Програмата за потрошувачи на Европска-

та унија за периодот 2014 – 2020 година, приоритетите 

на политиката на заштитата на потрошувачите утврде-

ни во оваа програма, се однесуваат на: 

- зголемување на безбедноста на производите преку 

ефективен надзор на пазарот; 

- подобрување на информираноста и едукацијата на 

потрошувачите, како  и подигање на свеста за нивните 

права; 

- остварување  на правата   на потрошувачите со по-

добрување на пристапот  до алтернативно решавање на 

спорови  и 

- зајакнување на соработката помеѓу институциите 

вклучени во заштитата на потрошувачите и поддршка 

на невладиниот сектор во делот на заштитата на потро-

шувачите. 
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Приоритети  од ставот 2  на овој  дел имаат за цел:  

1. Обезбедување на  повисоко ниво на заштита на 

здравјето на потрошувачите и безбедноста во однос на 

производи и услуги кои не претставуваат храна, преку 

натамошна координација на надзорот на пазарот и ак-

тивности во врска  со безбедноста на производите; 

2. Зголемување на транспарентноста на информаци-

ите за потрошувачите, едукацијата  и  обезбедување 

поддршка  за  невладините организации  на  потрошу-

вачите;  

3. Натамошна хармонизација на законодавството за 

заштита на потрошувачите и олеснување на пристапот 

до алтернативно решавање на спорови и 

4. Координација на активностите за надзор и зајак-

нување на соработката помеѓу институциите вклучени 

во заштитата на потрошувачите и поддршка  на невла-

диниот сектор за обезбедување информации и помош 

за потрошувачите. 

 

III. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015 И 2016 

ГОДИНА 

А.  А К Т И В Н О С Т И   З А   2 0 15  Г О Д И Н А 

1. МИНИСТЕРСТВО  ЗА  ЕКОНОМИЈА 

Министерството за економија активностите ќе ги 

реализира во соработка со невладините организации од 

областа на заштитата на потрошувачите по пат на обја-

вување на Јавен повик за доделување на финансиски 

средства во висина од 550.000 денари за реализација на 

програма (проект) и тоа за: 

Цел 1. Обезбедувањето на  повисоко ниво на зашти-

та на здравјето на потрошувачите и безбедноста во од-

нос на производи и услуги кои не претставуваат храна, 

преку натамошна координација на надзорот на пазарот 

и активности во однос на безбедноста на производите. 

Планирани активности: 

1.1. Информирање на учесниците за координирани 

активности во надзорот на пазарот од учесниците вклу-

чени во надзорот заради подобрување на безбедноста 

на производите и услугите на пазарот.  

Организирање на регионални семинари во Скопје и 

Охрид. 

Учесници: 

Државен пазарен инспекторат, Државен инспекто-

рат за техничка инспекција, Државен санитарен и 

здравствен инспекторат, Државен инспекторат за жи-

вотна средина, Државен инспекторат за труд, Агенција 

за храна и ветеринарство, Агенција за електронски ко-

муникации, Агенција за лекови, Царинска управа на 

Република Македонија, стопанските комори, трговски 

друштва, здруженија на граѓани и Организацијата  на 

потрошувачите на Македонија. 

 

Потребни средства:                           60.000 денари 

 

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на инфор-

мациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедува-

ње поддршка за невладините организации на  потрошу-

вачите.  

Планирани активности: 

2.1. Подготовка и печатење на летоци и брошура за 

правата на потрошувачите согласно законската регула-

тива   од областа на заштитата на  потрошувачите. 

 

Потребни средства:                           50.000 денари 

 

2.2. Промоција на летоците од областа на заштитата 

на потрошувачите на отворени  трибини со граѓаните 

во  трговски центри. 

Организирање на отворени трибини во трговски 

центри во Скопје, Битола и Струмица. 

Организирање на прес  конференција за заштитата 

на потрошувачите во трговски центри. 

 

Учесници: 

Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен 

и здравствен инспекторат, Агенција за храна и ветери-

нарство, Биро за развој на образованието, Агенција за 

електронски комуникации, стопанските комори, тргов-

ски друштва, здруженија на граѓани и Организацијата  

на потрошувачите на Македонија. 

 

Потребни средства:                           60.000 денари 

 

2.3. Поддршка на невладините организации за заш-

титата на потрошувачите за  спроведување на след-

ното: 

- подигање на  потрошувачката свест и култура;  

- информирање и советување на потрошувачите во 

рамки на советите за потрошувачи формирани во ло-

калните самоуправи и локалните, односно национални-

те невладини организации за заштита на потрошува-

чите; 

- правни совети на потрошувачите; 

- медиумски кампањи; 

- доставување на мислења и  инцијативи за  доуре-

дување  на законската регулатива; 

- консултантска поддршка на локалните совети за 

заштита на потрошувачите и 

- други активности сoгласно Законот за заштита на 

потрошувачите. 

 

Учесници: Невладините организации за заштитата 

на потрошувачите. 

 

Потребни средства:                         180.000 денари 

 

2.4. Објавување на јавен повик во два весници за фи-

нансиска поддршка на здруженијата на потрошувачите. 

 

Потребни средства:                           30.000 денари 

 

2.5. Финансиска поддршка на здруженијата на пот-

рошувачите за членарина во Европската организација 

на потрошувачите - BEUC и Светската потрошувачка 

организација - Consumers International.  

        

Потребни средства:                           80.000 денари 
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Цел 3. Натамошна хармонизација  на  законодав-

ството  за заштита на потрошувачите и олеснување на 

пристапот до алтернативно решавање на спорови. 

Планирани активности: 

 3.1. Информирање за алтернативните форми за ре-

шавање на потрошувачките спорови (медијација и др.), 

во случаи на настанати спорови помеѓу трговците и 

потрошувачите при купувањето на производи  или ус-

луги. 

Организирање на регионални семинари во Тетово, 

Кочани и Штип. 

 

Учесници: 

Министерство за правда, Државен пазарен инспек-

торат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, 

Агенција за храна и ветеринарство, трговски друштва, 

стопанските комори, здруженија на граѓани и Органи-

зацијата  на потрошувачите на Македонија. 

 

Потребни средства:                           60.000 денари 

 

Цел 4. Координација  на активностите за надзор и 

зајакнување на соработката помеѓу институциите вклу-

чени во заштитата на потрошувачите и поддршка на 

невладиниот сектор за обезбедување информации и по-

мош за потрошувачите.         

Планирани активности: 

4.1. Организирање на работна средба со институциите 

вклучени во заштитата на потрошувачите и невладиниот 

сектор за заштита на потрошувачите за унапредување на 

соработката и координацијата на активностите. 

Учесници: 

Министерство за правда, Министерство за труд и 

социјална политика, Министерство за транспорт и 

врски, Министерство за финансии, Државен пазарен 

инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспек-

торат, Агенција за храна и ветеринарство, Агенција за 

електронски комуникации, Биро за развој на образова-

нието и Организацијата на потрошувачите на Македо-

нија. 

 

Потребни средства:                                    0 денари 

 

4.2. Соработка на Советот за заштита на потрошу-

вачите формиран од Владата на Република Македонија 

со Советите за заштита на потрошувачите од пооделни 

општини и градот Скопје заради унапредување на со-

работката и согледување на степенот на реализацијата 

на локалните програми за заштита на потрошувачите 

во согласност со Програмата за заштита на потрошува-

чите. 

Организирање на две работни средби во Скопје и 

Охрид. 

 

Учесници: 

Министерство за финансии, Министерство за труд 

и социјална политика, Министерство за правда, Ми-

нистерство за транспорт и врски, Министерство за ло-

кална самоуправа, Биро за развој на образованието, 

Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и 

здравствен инспекторат, Агенција за храна и ветери-

нарство, Агенција за електронски комуникации, сто-

панските комори, Организацијата на потрошувачите на 

Македонија, градот Скопје, општините во Република 

Македонија и претставници од Советот за заштита на 

потрошувачите формиран  од Владата на Република 

Македонија. 

 

Потребни средства:                    30.000 денари 

Вкупно потребни сред-

ства:   

                  550.000денари 

 

2. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

2.1. Државен санитарен и здравствен инспекторат 

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на инфор-

мациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедува-

ње поддршка за невладините организации на  потрошу-

вачите.  

Планирани активности: 

2.1. Понатамошно имплементирање на Законот за 

заштита на правата на пациентите од страна на инспек-

торите во подрачните одделенија.  

Организирање на регионални средби во Кичево, 

Охрид, Берово, Делчево, Струмица, Дебар, Струга, Ку-

маново, Крива Паланка и Кратово. 

Учесници: 

Фонд за здравствено осигурување на Македонија, 

Министерство за здравство  и Организацијата на пот-

рошувачите  на Македонија. 

 

Потребни средства:                           75.000 денари 

 

2.2. Согледувањето на состојбите од областа на 

заштитата на правата на пациентите, правата и об-

врските на здравствените установи, здравствените ра-

ботници и правата и обврските на пациентите.  

Организирање на  работни средби  во  Скопје.  

Учесници: 

Фонд за здравствено осигурување на Македонија, 

претставници на здравствените установи, здравствени 

работници, Лекарска Комора, Македонско лекарско 

здружение и  Организацијата на потрошувачите на Ма-

кедонија. 

 

Потребни средства:                            30.000денари 

 

2.3. Организирање на работни средби на инспекто-

рите во подрачните одделенија со претставници на ло-

калната самоуправа  во општините кои се обврзани 

согласно Законот за заштита на правата на пациентите 

да формираат Комисија за заштита на правата на паци-

ентите. 

Организирање на работни средби во Куманово, 

Крива Паланка, Кавадарци, Неготино, Демир Капија, 

Струга, Дебар, Кратово и Пробиштип.  

Учесници: 

Државен санитарен и здравствен инспекторат, прет-

ставници на локалната самоуправа, претставници на 

здравствените установи, здравствените работници и 

Организацијата на потрошувачите на Македонија. 

 

Потребни средства:                            60.000денари 
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2.4. Активности во врска со имплементирањето на 

Правилникот за безбедност на детски играчки.  

Организирање на работна средба во Скопје. 

Учесници: 

Министерството за економија, Институтот за јавно 

здравје, Организацијата на потрошувачите на Македо-

нија и трговски друштва. 

 

Потребни средства:                            20.000денари 

 
Цел 4. Координација  на активностите за надзор и 

зајакнување на соработката помеѓу институциите вклу-
чени во заштитата на потрошувачите и поддршка на 
невладиниот сектор за обезбедување информации и по-

мош за потрошувачите.         
4.1. Изготвување на извештаи за постапувањето по 

поднесените претставки од страна на пациентите  кон-
тинуирано во текот на годината,  како и за редовните 
инспекциски надзори  на шест месеци, согласно Зако-
нот за заштита на правата на пациентите. 

________________________________________ 

Потребни средства:                            0 денари 

 Вкупно потребни сред-
ства: 

           185.000 денари 
 

 
3. Агенција за храна и ветеринарство 
Агенцијата за храна и ветеринарство активностите 

ќе ги реализира во соработка со невладиниот сек-
тор/граѓански здруженија кои се активни на полето на 
потрошувачкото право, со цел јакнење на соработката 
и поддршка на политиките за заштита на потрошува-
чите.  
 

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на инфор-
мациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедува-

ње поддршка за невладините организации на  потрошу-
вачите.  

Планирани активности: 
2.1. Изготвување на видео спот и емитување на ма-

кедонска телевизија. 
Видео спотот е на тема „Од фарма до виљушка без-

бедна храна за македонскиот потрошувач“. Спотот ќе 

трае 20-40 секунди и ќе се емитува на македонска  те-
левизија. Исто така, спотот постојано ќе се емитува на 
веб страницата на Агенцијата за храна и ветеринар-
ство. 

 

Потребни средства:                          320.000 денари 

 

2.2. Изготвување, печатење на 5000 примероци и 

промоција на леток „Традиционални производи“. 

 

Потребни средства:                    80.000 денари 

 Вкупно потребни сред-

ства: 

               400.000  денари 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

4. Биро за развој на образованието 

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на инфор-

мациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедува-

ње поддршка за невладините организации на  потрошу-

вачите.  

Планирани активности: 

2.1. Стручни посети и работилници во основните 

училишта за поддршка на наставниците со разработка 

на модули согласно прирачникот за наставници.  

Работилници во основни училишта во Скопје (три), 

Штип (едно) и Куманово (едно). 

Учесници:  

Биро за развој на образованието, наставници, уче-

ници и Организацијата на потрошувачите на Македо-

нија. 

 

Потребни средства:                                   0 денари 

 

2.2. Предавања/дебати за актуелни теми за заштита 

на децата како потрошувачи и корисници на услуги со 

ангажирање на експерти од Агенцијата за храна и вете-

ринарство, Агенција за електронски комуникации и  

Дирекција  за заштита на лични податоци.  

Предавањата/дебатите ќе се организираат за настав-

ници, воспитувачи и ученици од најразлични возрасни 

групи од основното и средното образование во Скопје 

две предавања,  едно во Велес и едно во Прилеп. 

Учесници:  

Биро за развој на образованието, наставници, уче-

ници и Организацијата на потрошувачите на Македо-

нија. 

 

Потребни средства:                    10.000 денари 

Вкупно потребни сред-

ства: 

             10.000 денари 

 

  

Б.  А К Т И В Н О С Т И  З А  2 0 1 6 Г О Д И Н А 

1.МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

Министерството за економија активностите ќе ги 

реализира во соработка со невладините организации од 

областа на заштитата на потрошувачите по пат на обја-

вување на Јавен повик за доделување на финансиски 

средства за реализација на програма (проект) и тоа за: 

Цел 1. Обезбедувањето на  повисоко ниво на зашти-

та на здравјето на потрошувачите и безбедноста во од-

нос на производи и услуги кои не претставуваат храна, 

преку натамошна координација на надзорот на пазарот 

и активности во однос на безбедноста на производите. 

Планирани активности: 

1.1. Организирање трибини за информирање на 

потрошувачите за безбедноста на   производите кои се 

пуштаат на пазарот и за законските прописи со кои се 

регулира оваа област. 

Трибините ќе се одржат во Скопје и Прилеп. 

  Учесници: 

Државен пазарен инспекторат, Државен инспекто-

рат за техничка инспекција, Државен санитарен и 

здравствен инспекторат, Државен инспекторат за жи-

вотна средина, Државен инспекторат за труд, Агенција 

за храна и ветеринарство, Агенција за електронски ко-

муникации, Агенција за лекови, Царинска управа на 

Република Македонија, стопанските комори, трговски 

друштва, здруженија на граѓани и Организацијата на 

потрошувачите на Македонија. 

 

Потребни средства:                           60.000 денари 



 Стр. 148 - Бр. 196                                                                             26 декември 2014 
 

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на инфор-
мациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедува-
ње поддршка за невладините организации на  потрошу-
вачите. 

 2.1. Информирање на потрошувачите за можности-
те за електронско тргување и заштита на нивните 
права.  

Организирање на работни средби во Скопје и 
Охрид. 

Учесници: 
Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен 

и здравствен инспекторат, Агенција за електронски ко-
муникации, Агенција за храна и ветеринарство, тргов-
ски друштва, стопанските комори, здруженија на граѓа-
ни и Организацијата на потрошувачите на Македонија. 

 
Потребни средства:                           60.000 денари 
 
2.2. Поддршка на невладините организации за заш-

титата на потрошувачите за  спроведување на след-
ното: 

- подигнување на  потрошувачката свест и култура; 
- информирање и советување на потрошувачите во 

рамки на советите за потрошувачи формирани во ло-
калните самоуправи и локалните, односно национални-
те невладини организации за заштита на потрошува-
чите; 

- правни совети на потрошувачите; 
- медиумски кампањи; 
- доставување на мислења и  инцијативи за  доуре-

дување  на законската регулатива; 
- консултантска поддршка на локалните совети за 

заштита на потрошувачите и 
- други активности сoгласно Законот за заштита на 

потрошувачите. 
Учесници:  
Невладините организации за заштитата на потро-

шувачите 
 
Потребни средства:                         160.000 денари 
 
2.3. Објавување на јавен повик во два весници за 

финансиска поддршка на здруженијата на потрошува-
чите. 

 
Потребни средства:                           30.000 денари 
 
2.4. Финансиска поддршка на здруженијата на пот-

рошувачите за членарина во Европската организација 
на потрошувачите (BEUC) и Светската потрошувачка 
организација (Consumers International).  

        
Потребни средства:                            80.000денари 
 
Цел 3. Натамошна хармонизација на  законодав-

ството за заштита на потрошувачите  и олеснување на 
пристапот до решенија, вклучувајќи алтернативно ре-
шавање на спорови. 

3.1. Информирање за новиот Закон за заштита на 
потрошувачите.  

Организирањe на трибини и прес конференција во 
Скопје, Битола и Тетово. 

Учесници: 
Министерство за правда, Министерство за финан-

сии, Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен 
и здравствен инспекторат, Агенција за храна и ветери-
нарство, Биро за развој на образованието, трговски 
друштва, стопанските комори, здруженија на граѓани и 
Организацијата на потрошувачите на Македонија. 

 

Потребни средства:                           90.000 денари 

3.2. Подготовка и печатење на две брошури за пра-

вата на потрошувачите согласно законската регулатива   

од областа на заштитата на  потрошувачите. 
 
Потребни средства:                           60.000 денари 
 
Цел 4. Координација на активностите за надзор и 

зајакнување на соработката помеѓу институциите вклу-
чени во заштитата на потрошувачите и поддршка на 
невладиниот сектор за обезбедување  информации и 
помош за потрошувачите. 

Планирани активности: 
4.1. Соработка на Советот за заштита на потрошу-

вачите формиран од Владата со Советите за заштита на 
потрошувачите од пооделни општини и градот Скопје 
заради унапредување на соработката и согледување на 
степенот на реализацијата на локалните програми за 
заштита на потрошувачите во согласност со Програма-
та за заштита на потрошувачите. 

Организирање на две работни средби во Скопје. 
Учесници: 
Министерство за финансии, Министерство за труд 

и социјална политика, Министерство за правда, Ми-
нистерство за транспорт и врски, Министерство за ло-
кална самоуправа, Биро за развој на образованието, 
Државен пазарен инспекторат, Државен санитарен и 
здравствен инспекторат, Агенција за храна и ветери-
нарство, Агенција за електронски комуникации, сто-
панските комори, Организацијата на потрошувачите на 
Македонија, градот Скопје, општините во Република 
Македонија и претставници од Советот за заштита на 
потрошувачите формиран  од Владата на Република 
Македонија . 

 
Потребни средства:                    10.000 денари 
Вкупно потребни сред-
ства:  

           550.000 денари 
 

2.  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2.1. Државен санитарен и здравствен инспекторат 
 
Цел 2. Зголемување на транспарентноста на инфор-

мациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедува-
ње поддршка за невладините организации на  потрошу-
вачите.  

Планирани активности: 
2.1. Понатамошно имплементирање на Законот за 

заштита на правата на пациентите од страна на инспек-
торите во подрачните одделенија.  

Организирање на регионални средби во Кичево, 
Охрид, Берово, Делчево, Струмица, Дебар, Струга, Ку-
маново, Крива  Паланка и Кратово. 

Учесници: 
Фонд за здравствено осигурување на Македонија, 

Министерство за здравство  и Организацијата на пот-
рошувачите  на Македонија.  

 
Потребни средства:                           75.000 денари 
 
2.2. Согледувањето на состојбите од областа на 

заштитата на правата на пациентите, правата и об-
врските на здравствените установи, здравствените ра-
ботници и правата и обврските на пациентите.  

Организирањe на работни средби во Скопје.  
 
Учесници: 

Фонд за здравствено осигурување на Македонија, 

претставници на здравствените  установи, здравствени-

те работници, Лекарска комора, Македонско лекарско 

здружение и  Организацијата на потрошувачите на Ма-

кедонија. 
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 Потребни средства:                           30.000 денари 

 

2.3. Организирање на работни средби од страна на 

инспекторите во подрачните одделенија со претставни-

ци на локалната самоуправа во општините кои се об-

врзани согласно Законот за заштита на правата на па-

циентите да формираат Комисија за заштита на правата 

на пациентите. 

Организирање на работни средби во Тетово, Гости-

вар, Битола, Прилеп, Гевгелија, Дојран, Кичево и 

Охрид. 

Учесници: 

Државен санитарен и здравствен инспекторат, прет-

ставници на локалната самоуправа, претставници на 

здравствените установи, здравствените работници и 

Организацијата на потрошувачите на Македонија. 

 

Потребни средства:                           60.000 денари 

 

2.4. Активности во врска со имплементирањето на 

Правилникот за безбедност на детски играчки.  

Организирање на работна средба во Скопје. 

Учесници: 

Министерство за економија, Институт за јавно 

здравје и Организацијата на потрошувачите на Маке-

донија.  

 

Потребни средства:                           20.000 денари 

 

Цел 4. Координација на активностите за надзор и 

зајакнување на соработката помеѓу институциите вклу-

чени во заштитата на потрошувачите и поддршка на 

невладиниот сектор за обезбедување  информации и 

помош за потрошувачите.         

4.1. Изготвување на извештаи за постапувањето по 

поднесените претставки од страна на пациентите  кон-

тинуирано во текот на годината, како и за редовните 

инспекциски надзори  на шест месеци, согласно Зако-

нот за заштита на правата на пациентите. 

 

Потребни средства:                           0 денари 

Вкупно потребни сред-

ства: 

          185.000 денари 

 

 

3.  Агенција за храна и ветеринарство 

Агенцијата за храна и ветеринарство активноститe 

ќе ги реализира во соработка со невладиниот сек-

тор/граѓански здруженија кои се активни на полето на 

потрошувачкото право, со цел јакнење на соработката 

и поддршка на политиките.  

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на инфор-

мациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедува-

ње поддршка за невладините организации на  потрошу-

вачите. 

Планирани активности: 

2.1. Изготвување, печатење и промоција на летоци 

во количина од 5.000 примероци од секоја тема и тоа: 

Опасности во храната, Следливост и Зоонози и нивно 

објавување во дневните  весници.   

Летоците  ќе бидат промовирани на трибини во 

Скопје, Битола, Гостивар и Охрид. 

Учесници: 

Министерство за економија, Државен пазарен 

инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспек-

торат, Биро за развој на образованието, трговски друш-

тва, стопанските комори, здруженија на граѓани и Ор-

ганизацијата на потрошувачите на Македонија. 

 

Потребни средства:                 500.000 денари 

Вкупно потребни сред-

ства: 

                 500.000 денари 

4.МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НА-

УКА 

4.1.  Биро за развој на образованието 

Цел 2. Зголемување на транспарентноста на инфор-

мациите за потрошувачите, едукацијата и обезбедува-

ње поддршка за невладините организации на  потрошу-

вачите. 

Планирани активности: 

2.1. Унапредување на процесот за едукација на мла-

дата популација од областа на заштита на потрошува-

чите, од најмала возраст/градинки па се до среднош-

колската младина. 

Работилници и предавања ќе се организираат во ос-

новни училишта од две општини во Скопје, два уче-

нички дома за средношколска младина во Скопје и 

еден ученички дом во Велес. 

Учесници:  

Биро за развој на образованието, наставници, уче-

ници и Организацијата на потрошувачите на Македо-

нија. 

2.2. Стручни посети за поддршка на наставниците 

во основното образование кои го реализираат настав-

ниот предмет вештини за живеење или слободни уче-

нички активности на таа тема. 

Стручните посети ќе се организираат во основно 

училиште „Вера Циривири“ во општина Карпош и „Го-

це Делчев “ во општина Центар. 

Учесници:  

Биро за развој на образованието, наставници, уче-

ници и Организацијата на потрошувачите на Македо-

нија. 

 

Потребни средства:                                   0 денари 

 

2.3. Предавања/дебати, работа на ученички про-

екти, слободни ученички активности на актуелни теми 

за заштита на децата како потрошувачи и корисници на 

услуги за училиштата и  ученичките домови. 

Предавања/дебати ќе се организираат во две основ-

ни училишта во Скопје, едно средно училиште во 

Скопје и еден ученички дом во Скопје.   

Учесници: Министерство за образование и наука - 

Биро за развој на образованието, Министерство за еко-

номија, Министерство за труд и социјална политика, 

наставници, ученици и Организацијата на потрошува-

чите на Македонија. 

 

Потребни средства:                           0 денари 

Вкупно потребни сред-

ства:   

                   10.000 денари 
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IV. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИ-

ЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУ-

ВАЧИТЕ 

Мерките и активностите од оваа програма ќе се реа-

лизираат во рамките на обезбедените средства во Буџе-

тот на Република Македонија за 2015 и  2016 година. 

Надлежните министерства и институции пооддел-

ните активности од оваа програма  ќе  ги реализираат 

од сопствени буџетски средства одобрени  за тековната 

година.  

За 2015 година за реализација на активностите од 

оваа програма потребни се вкупно 1.145.000 денари.  

За 2016 година за реализација на активностите од 

оваа програма потребни се вкупно 1.245.000 денари.   

V. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА  

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 42-10531/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

6053. 

Врз основа на член 14 став (2) од Законот за јавните 

патишта („Службен весник на Република Македонија" 

бр. 84/208, 52/209,14/209, 124/2010, 23/201, 53/201, 

4/2012 168/2012, 163/2013, 187/2013, 39/2014, 42/2014 и 

166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПЕТГОДИШНАТА ПРОГ-

РАМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, РЕКОН-

СТРУКЦИЈА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ОДРЖУВА-

ЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА  ПЕРИОДОТ 

2013-2017 ГОДИНА 

 

I 

Во Петгодишната програма за планирање, изградба, 

реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита 

на државните патишта во Република Македонија за пе-

риодот од 2013 до 2017 година (Службен весник на Ре-

публика Македонија број 141/2013), табелата од делот 

III се менува и гласи:  
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II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија”. 

 

Бр.42-10639/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 

6054. 

Врз основа на член 36 став  6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Влада-

та на Република Македонија, на седница, одржана на 23.12.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИ-

СИЈАТА ЗА БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА  НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

1. Во Решението за именување на претседател и членови на Комисијата за билатерална соработка во об-

ласта на социјалното осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/04, 87/08 и 122/10) во 

точка 1, потточка б), алинејата 4 се менува и гласи:  

„- Вулнет Мурсели, Фонд за здравствено осигурување на Македонија“.  

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5 која гласи: „- Дијана Василеска, Фонд за здравствено осигурува-

ње на Македонија“.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 42-11056/2 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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6055. 

Врз основа на член 24-а став 13 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 

112/14 и 166/14), министерот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОБ-

ЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗНИ РЕДОВИ ЗА НОВИ ЛИНИИ И ЗА ПРОМЕНА НА 

ОДОБРЕНИ ЛИНИИ ВО МЕЃУОПШТИНСКИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, ИЗДА-

ВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРЕНА ЛИНИЈА, ФОРМАТА И  

СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА И НА ВОЗНИОТ РЕД 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот, постапката и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии 

и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продол-

жување и одземање на дозволата за одобрена линија,  формата и содржината на образецот на дозволата и на 

возниот ред („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/10, 73/10, 130/10, 170/10, 2/11, 22/11, 13/12, 

170/12, 30/13 и 132/13) членот 3 се брише. 

 

Член 2 

Во членот 7  став 2 се брише. 

 

Член 3 

Во членот 10 став 4 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:  

- превозникот бара промена на време на поаѓање на станиците во возниот ред, без додавање на станици во 

возниот ред и без промена на време на поаѓање на станиците на територија на Република Македонија“. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

   Бр. 01-17844/1                                                                                                                    Министер  

19 декември 2014 година                                                                                                   за транспорт и врски, 

             Скопје                                                             Миле Јанакиески, с.р. 
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