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657. 
Врз основа на член 68 став 4 од Законот за денацио-

нализација (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 43/2000- пречистен текст) и член 3 од Одлуката 
за основање Фонд за холокаустот на Евреите од Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 јуни 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТОТ 

НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА 
 

1. За претставници во Управниот одбор на Фондот 
на холокаустот на Евреите од Македонија се определу-
ваат: 

- Горан Трајковски, дипл. правник, директор на Ре-
гионалната дирекција за јавни приходи - Скопје, 

- Невзат Велии, државен советник во Министерс-
твото за финансии, 

- Димитар Богов, дипл. економист, раководител на 
Секторот за макроекономска и развојна политика на 
националната економија во Министерството за финан-
сии, 

- проф. д-р Самуел Садикарио, 
- Љиљана Мизрахи, адвокат, 
- Здравко Шами, дипл. инж. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
       Бр. 17-2708/3                      Претседател на Владата 
4 јуни  2002 година                 на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
658. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 
38/91,46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од  Законот   за    
здравствено   осигурување   ("Службен весник на РМ" 
бр. 25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 годи-
на, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛ-
НИТЕ КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА, ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ ЗА ТРАНСПЛАН-
ТИРАНИ БОЛНИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЦИ-
ТОСТАТИЦИ, ИНСУЛИН, ХОРМОН ЗА РАСТ И 
ЛЕКУВАЊЕ  НА  БОЛНИ  ОД  ХЕМОФИЛИЈА ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА 2002 ГОДИНА 

 
I. МЕРКИ 

 
1. БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИ-
ЕНЦИЈА И НИВНО ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА 
 
Според податоците добиени од центрите за хемоди-

јализа,   бројот на болните со хронична бубрежна инсу-
фициенција кои се на дијализа во Република Македо-
нија, во 2002 година се очекува да биде 1.130 и 20 
странски државјани, односно вкупно 1.150 болни.  

Основен критериум за започнување  на лекувањето 
со дијализа претставува терминален стадиум на отсу-
ство на функцијата на бубрегот. За да се одржат овие 
болни во живот мора постојано да бидат на дијализа.  
Согласно доктринарните ставови на медицинската 

наука за успешно лекување на болните со хронична 
бубрежна инсуфициенција и нивното оспособување за 
вршење на секојдневните активности, оптимално секој 
болен треба да биде три пати неделно третиран со дија-
лиза, односно потребни се 156 дијализи за еден болен 
годишно. Според тоа за 1.150 болни во 2002 година тре-
ба да се извршат 179.400 дијализи. За секоја дијализа 
потребен е по еден дијализер (се користи еднократно), 
лекови за процесот на дијализа и материјални трошоци. 
Исто така потребно е да се направи по една лабора-

ториска анализа  месечно и по две дијагностички испи-
тувања годишно (ЕКГ, ЕХО, РТГ, Доплер), заради што 
се зголемуваат и вкупните трошоци . 
Дијализите ќе бидат извршени во Клиниката за 

нефрологија , Заводот за нефрологија во Струга и 15-те 
центри за дијализа во Републиката. 

 
2. ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОРГАНИ 

 
Заради ограничените можности и услови за вршење 

на трансплантација на органи во Клиничкиот центар - 
Скопје во 2002 година планирано е да се извршат околу 
15 пресадувања на бубрези. За успешноста на транс-
плантацијата покрај кадровските, просторните и технич-
ките можности, потребно е да се обезбедат и имуносуп-
ресивни лекови кои ќе го спречат процесот на отфрлање 
на трансплантатот Sandimmun Neoral и CellCept. 
Трансплантација на бубрези ќе се врши на Клини-

ката за урологија по претходна типизација на ткивата 
во Републичкиот завод за трансфузиологија, а пост-
трансплантациониот рехабилитационен третман ќе се 
обавува на Клиниката за нефрологија. 
Во 2002 година  планирано е да се извршат околу 

10 нови пресадувања на коскена срцевина. Трансплан-
тацијата на коскената срцевина ќе се изврши на Клини-
ката за хематологија. За успешноста на трансплантаци-
јата на коскена срцевина за сите болни потребно е да се 
обезбеди имуносупресивниот лек Sandimmun Neoral. 

 
3. МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА 

 
Овие заболувања претставуваат многу сериозен здрав-

ствен, социјален и економски проблем, заради тежината 
на заболувањето, должината на лекувањето, долготрајна-
та неспособност за работа како и лошата прогноза. 
Според статистичките податоци во Република Ма-

кедонија во 2002 година се очекува да има околу 6000 
заболени од разни видови на малигни заболувања. За 
поефикасна онколошка заштита од малигните заболу-
вања ќе бидат вклучени Клиниката за хематологија, 
Клиниката за детски болести, Хируршките клиники, 
Институтот за онкологија и радиотерапија и други 
здравствени установи во Републиката. Оваа онколошка 
заштита ќе се состои во рано откривање и ефикасно ле-
кување на заболените. Лекувањето на малигните забо-
лувања вклучува хируршки третман, зрачење, давање 
на цитостатици. Лепезата на цитостатици е широка, а 
третманот со нив е долготраен.  
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4. ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ 
 
Шеќерната болест се јавува кај околу 2% од населе-

нието во нашата Република. Според податоците од 
Клиниката за ендокринологија во Република Македо-
нија во 2002 година се очекува да има околу 45.000 за-
болени од шеќерна болест од кои 7.500 инсулин завис-
ни болни.  Основниот критериум за инсулинска тера-
пија е потполното отсуство на лачење инсулин од пан-
креасот.  

 
5. ХОРМОН ЗА РАСТЕЊЕ 

 
Хормонот за растење се користи кај децата каде што 

е пореметен процесот на растење пред се заради недос-
таток на овој хормон. Со неговата упореба се воспоста-
вува рамнотежа и на сите функции во организмот. 
Во Република Македонија годишно околу 50 деца 

имаат потреба од хормонска терапија. Вкупната бројка 
на децата кои треба да примаат хормон за растење се 
определува врз медицински критериуми. Хормонот за 
растење се дава на децата кај кои не е завршено затво-
рање на епифизните рскавици. 

 
6. ХЕМОФИЛИЈА 

 
Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболу-

вања кои настануваат заради неспособноста на орга-
низмот да создава т.н. фактор VIII  или фактор IX во 
доволни количини. Доколку овие болни адекватно и 
навремено не се лекуваат кај нив можат да настанат се-
риозни компликации, како и траен инвалидитет. 
Според статистичките податоци на Републичкиот 

завод за трансфузиологија во Република Македонија 
се регистрирани 160 пациенти со хемофилија А и 60 
пациенти хемофилија Б. Европската и светската асо-
цијација на хемофиличарите препорачуваат лекува-
ње  со фактор VIII или фактор IX. Употребата на 
фактор VIII или фактор IX е неопходна во лекување-
то на овие болни заради минимизирање на ризикот 
од трансмисија на вируси, особено на ХИВ - виру-
сот, поефикасно лекување на болните со што би се 
намалиле трошоците за болничко лекување, намалу-
вање на последиците кај болните во однос на инва-
лидитет, со можност за нивно вклучување во секој-
дневниот живот.  
Во животно загрозувачки ситуации , како и во пре-

вентивни случаи за домашно лекување на пациенти (2 - 
3 случаи годишно), потребно е да се употреби и реком-
бинантен фактор VIIА.    
За 160 болни од хемофилија А  и 60 болни хемофи-

лија Б во 2001 година потребно е да се набават 
6.000.000 I.Е. на фактор VIII и 2.000.000 I.Е. фактор IX. 

  
II. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ  СРЕДСТВА  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
За спроведување на мерките и активностите од 

Програмата за обезбедување средства за болните кои 
се третираат со дијализа, за набавка на лекови за транс-
плантирани болни и за набавка на цитостатици, инсу-
лин, хормон за раст и за лекување на болните од хемо-
филија  во 2002 година, потребни се: 

 
Ред. 
број Опис Износ 

  
1 Финансиски средства за болните 

кои се третираат со дијализа: 
 - Вкупен број на болни кои се тре-

тираат со дијализа - 1,150 (1130+20 
странски државјани) 

 - Број на неосигурени лица кои се 
третираат со дијализа - 13 лица 

 - Потребни средства за дијализа 
 а) Трошоци за дијализери, лекови 

за процесот на дијализата и други 
материјални трошоци 

 - за 1 болен потребни се 3 дијализи 
неделно х 52 недели = 156 дијализи 
годишно 

 - Цена по еден дијализер 
700.00 денари 

 - Лекови за процесот на дијализа 
2.340,00 денари 

 - Цена на материјални трошоци 
3.300,00 денари 

 Вкупно по една дијализа 
6.340,00 денари 

 Вкупни трошоци за дијализери, ле-
кови за процесот на дијализата и 
други материјални трошоци за еден 
болен - годишно 156 х 6.340,00 де-
нари = 989.040,00 денари 

  
 б) Услуги што ги користат болните 

кои се третираат со дијализа задол-
жително еднаш месечно 

 - Лабораториски анализи                    
3.300,00 денари  

 Вкупни лабораториски трошоци за 
еден болен - годишно 12 х 3.300,00 
денари = 39.600,00 денари 

  
 в) Дијагностички испитувања (Екг, 

Ехо, Ртг, Доплер)  
 просечно двапати годишно 

4.670,00 денари  
 Вкупни трошоци за дијагностички 

испитувања - годишно 2 х 4.670,00 
денари = 9.340,00 денари 

  
 Вкупни трошоци за дијализа за ед-

но лице - годишно (а + б + в) = 
1.037.980,00 денари 

  
 - Потребни средства за дијализа за 

неосигурени лица 13 х 1.037.980,00 
денари 

13.493.740,00

  
 - Потребни средства за дијализа за 

странски државјани 20 х 
1.037.980,00 денари 

20.759.600,00

  
 Потребни средства за неосигурени 

лица и странски државјани  
34.253.340,00

  
 Потребни средства за партиципаци-

ја  за осигурени лица - 1117 осигу-
рени лица кои се третираат со дија-
лиза х 7.135,00 денари годишно 

7.969.795,00

  
 Вкупно потребни средства од Буџе-

тот на Републиката за неосигурени 
лица, странски државјани и парти-
ципација за осигурени лица 

42.223.135,00

  
2 Финансиски средства за набавка на 

CellCept и Sandimun Neoral: 
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 во 2002 година се планира да се из-

вршат 15 трансплантации на бубрег 
за кои се потребни : 
Sandimun Neoral 1200 скатули х 
7.834,64 денари  = 9.401.568,00 де-
нари; 
CellCept 432 скатули х10,027.00 де-
нари  = 4.331.664,00 денари; 
Вкупно: 13.733.232,00 денари  

  
 За 70 стари случаи потребни се: 

Sandimun Neoral 2800 скатули х 
7.834,64 денари = 21.936.992,00 де-
нари 
CellCept 2,016 скатули 10.027,00 де-
нари  = 20.214.432,00 денари  
Вкупно: 42.151.424,00 денари  

 в) во 2002 година се планира  да се 
изврши трансплантација на коскена 
срцевина за 10 нови случаи за кои е 
потребно: 

  - 100 Амп. Sandimun Neoral од 250 
mg  х 911.00 ден = 91.100,00 денари и 

  - Cap. Sandimun Neoral од 100 мg, 
110  скатули х 15.670,00 денари  = 
1.723.700,00 денари  
За 4 стари случаи потребни се: 
-Cap. Sandimun Neoral од 100 мg, 44 
скатули х 15.670,00 денари  = 
689.480,00 денари  
Вкупно: 2.504.280,00 денари 

  
 Вкупно (а + б + в) = 58.388.936,00 

денари 
  
 Потребни средства за неосигурени 

лица (20% од вкупните средства) 
11.677.787,00

  
 Потребни средства за партиципаци-

ја за осигурени лица 79 х 7.135,00 
денари 

563.665,00

  
 Вкупно потребни средства од Буџе-

тот на Републиката за неосигурени 
лица и партиципација за осигурени 
лица 

12.241.452,00

  
3 1. Финансиски средства за хемиоте-

рапија, радиотерапија и хируршко 
лекување на лица со малигни забо-
лувања: 

  
 - Хемио терапија - просечно за едно 

заболено лице = 10.800,00 денари 

 - Радиотерапија (зрачење) и хирур-
шко лекување за едно заболено ли-
це просечно по 17.500,00 денари 

 Вкупно потребни средства за едно 
заболено лице просечно 28.300,00 
денари  

   
 Потребни средства за неосигурени 

лица 1,200 х 28.300,00 денари  
33.960.000,00

  
 Потребни средства за партиципаци-

ја за осигурени лица 4,800 х 
7.135,00 денари 

34.248.000,00

 2. Превентивни иследувања на ма-
лигни заболувања на неосигурени 
лица на ризични групи 

 - Жени  6000 х 310.00 денари 1.860.000,00
 - Мажи  3000 х 260.00 денари 780.000,00
  
 Вкупно потребни средства од Буџе-

тот на Републиката за неосигурени 
лица и партиципација на осигуре-
ните лица  

70.848.000,00

  
4 Финансиски средства за набавка на 

инсулин: 
 1. - Во 2002 година со инсулин ќе 

бидат третирани околу 7.500 болни. 

 За третираните болни  на годишно 
ниво се потребни средства во вку-
пен износ од 288.000.000,00 денари 
(24.000.000,00 x 12 мес), односно за 
едно осигурено лице просечно по 
38.400.00 денари  

  
 Потребни средства за неосигурени 

лица 1,500 х 38.400,00 денари 
57.600.000,00

  
 Потребни средства за партиципаци-

ја  за осигурени лица 6000 осигуре-
ни лица х 7.135,00 денари 

42.810.000,00

  
 2. Превентивни иследувања на нео-

сигурени лица на ризични групи 
 - 4,000 лица х 150.00 денари 600.000,00
  

 Вкупно потребни средства од Буџе-
тот на Републиката за неосигурени-
те лица и партиципација на осигу-
рените лица  

101.010.000,00

  
5 Финансиски средства за набавка на 

хормон за раст: 
 Број на корисници на хормон за 

раст 50 деца   
 Вкупна месечна потрошувачка : 
 за 26 деца Амп од 5 мг (140 Амп х 

9.323,00 денари) =1.305.220,00 де-
нари  

 за 18 деца Амп од 10мг (100 Амп х 
18.464,60 ден.) = 1.846.400,00денари 

 за 6 деца Амп 15 мг (30 Амп х 
27,696.00 денари) = 830.880,00 де-
нари 

 Вкупен годишен износ 12 х 
3.982.500,00 денари = 47.790.000,00 
денари 

 Просечен годишен износ за едно 
дете 955.800,00 денари 

  
 Потребни средства за неосигурени 

лица 10 деца х 955.800,00 денари 
9.558.000,00

  
 Потребни средства за партиципаци-

ја за осигурени лица 40 х 7.135,00 
денари 

285.400,00
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 Вкупно потребни средства од Буџе-

тот на Републиката за осигурените 
лица и партиципација на осигуре-
ните лица  

9.843.400,00

  
6 Финансиски средства за набавка на 

фактор VII, фактор VIII и фактор IX 
  
 а) за 2002 година за 160 лица со хе-

мофилија А потребни се 6.000.000 
I.Е. фактор VIII  х 25.4 денари = 
152.400.000,00 денари 

 б)  За 2002 година за 60 болни со 
хемофилија Б потребни се 2.000.000 
I.Е. фактор IX х 25,4 денари = 
50.800.000,00 денари 

  Вкупно фактор VIII и фактор IX 
203.200.000,00  

  
 Потребни средства за неосигурени 

лица (20% од вкупните средства) 
40.640.000,00

  
 Потребни средства за партиципаци-

ја за осигурени лица 176 х 7.135,00 
денари 

1.255.760,00

  
 Вкупно потребни средства од Буџе-

тот на Републиката за неосигурени 
лица и партиципација за осигурени 
лица  

41.895.760,00

  
 Вкупен износ на потребни средства 

од Буџетот на Републиката за нео-
сигурени лица  (од 1 до 6) 190.929.127,00

  
 Партиципација  за осигурени лица 

(од 1 до 6) 87.132.620,00
  
 Вкупно потребни средства од Буџе-

тот на Републиката за неосигурени 
лица, странски државјани и партици-
пација за осигурени лица (од 1 до 6) 278.061.747,00

 
Вкупните средства за реализација на програмите од 

1 до 6  ќе се обезбедат од Буџетот на Република Маке-
донија за здравствени услуги и лекови на неосигурени 
лица во износ од 190.929.127,00 денари преку Минис-
терството за здравство врз основа на фактури и извеш-
таи за извршени услуги, а средствата за партиципација  
во вкупен износ од  87.132.620,00 денари се дозначува-
ат до Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија согласно член 36 од Законот за здравственото оси-
гурување.  

 Средствата за здравствените услуги и лековите на 
осигурените лица намалени за износот на партиципа-
ција на осигурените лица се обезбедуваат од Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, врз основа на 
договор помеѓу Фондот и здравствените установи. 
Програмата ќе се реализира во обем на располож-

ливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

     Бр. 23-2389/1       Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                 на Република Македонија, 
         Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 

659. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 
38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за 
здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 
25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВА-
ЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА БРУЦЕЛОЗАТА 
КАЈ ЛУЃЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2002 ГОДИНА  
Целта на оваа програма е спречување и сузбивање 

на бруцелозата кај луѓето на територијата на целата Ре-
публика преку: 

- континуирано следење и епидемиолошка анализа 
на морбидитетно-морталитетната статистика во врска 
со појавата на бруцелоза во земјата и во светот; 

- планско спроведување на мерките и активностите за 
спречување на натамошно ширење на бруцелозата и суз-
бивање на болеста на територијата на целата Република; 

- епидемиолошки набљудувања и испитувања за ра-
но откривање на изворите, патиштата и начинот на 
пренесување на заразата; 

- рано и активно откривање, лабораториско докажу-
вање и адекватно лекување на заболените, како би се 
спречиле компликациите, инвалидноста, рецидивите и 
смртноста и 

- здравствено-едукативна, воспитна и промотивна 
активност. 

 
А. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ПРОГРАМАТА 
 
За остварување на целите утврдени со оваа програ-

ма ќе се спроведуваат следните мерки и активности: 
1. Организирање и спроведување епидемиолошки 

истражувања во повеќе региони на државата, а во вр-
ска со начинот на заразувањето и приемчивоста на од-
делни специфични возрасни популациони групи, типот 
на бруцелата, начинот на дијагностиката, лекувањето, 
задржувањето на бруцелата во организмот по органи 
(од умрените), егзацербација на болеста и други проб-
леми, а врз основа на искуствата од земјата и другите 
држави во кои е присутна бруцелозата. 
Носител: Заводите за здравствена заштита (во ната-

мошниот текст: ЗЗЗ) во соработка со Републичкиот завод 
за здравствена заштита (во натамошниот текст: РЗЗЗ). 

2. Изготвување оперативни планови за спречување 
и сузбивање на бруцелозата во 2002 година и тоа по-
себно за  општините во кои во изминатите години е ре-
гистрирана бруцелозата како и за општините каде ова 
заболување не е регистрирано. 
Носители: ЗЗЗ во соработка со РЗ33. 
3. Организирање регионални советувања со раково-

дителите и одговорните работници на соодветвните 
служби на заводите за здравствена заштита, ветеринар-
ната служба, како и санитарната  и здравствена инспек-
ција и ветеринарната инспекција во општините. 
На советувањата ќе бидат разработени мерките и 

активностите за спречувањето и сузбивањето на бруце-
лозата кај луѓето за подрачјето, како и за секоја општи-
на, врз основа на анализата за конкретната епидемио-
лошка и епизоотиолошка состојба на ова заболување, 
како и врз основа на досега преземените мерки и пос-
тигнатите резултати. 
Носители: Републичкиот завод за здравствена заш-

тита, Институт за епдиемиологија и биостатистика со 
медицинска информатика при Медицинскиот факултет 
- Скопје (во натамошниот текст: Институт за епидеми-
ологија) и Заводот за превентивна медицинска заштита 
при Центарот за воено здравствените установи (во на-
тамошниот текст: ЦВЗУ). 
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4. Организирање лонгитудионални студии за следе-
ње на прележаните болни во Републиката со цел да се 
утврди кај колку од нив ќе се појави егзацербација на 
болеста, односно други проблеми како компликации на 
прележаната бруцелоза, како и за идентификација на 
факторите кои се асоцирани со тие појави. 
Носител: Институт за епидемиологија. 
5. Лабораториската (микробиолошка) дијагностика 

на бруцелозата кај луѓето, ќе се врши во лабораториите 
на заводите за здравствена заштита, лабораториите во 
РЗЗЗ и ЦВЗУ. За таа цел ќе се извршуваат следните 
микробиолошки испитувања: BAB тест, Wright реакци-
ја, Coombs test, (согласно упатствата за серолошка ди-
јагностика на бруцелозата). 
Носители: микробиолошките лаборатории на заво-

дите за здравствена заштита, РЗЗЗ и ЦВЗУ. 
6. Верификација на сомнителните и позитивните 

серолошки наоди, како и стручно-методолошка помош 
за микробиолошката дијагностика. 
Носители: РЗЗЗ и ЦВЗУ. 
7. За секој откриен случај на бруцелоза кај луѓето 

се вршат  епидемиолошки, серолошки и клинички ис-
питувања, со цел да се откријат сите заболени во таа 
населба. 
Носители: Заводите за здравствена заштита и нив-

ните ХЕ служби, РЗЗЗ, ЦВЗУ, одделенијата за заразни 
болести и Клиниката за инфективни болести и фебрил-
ни состојби при Клиничкиот центар во Скопје. 

 
8. Здравствен надзор над ветеринарните работници, 

работниците во кланиците, кожарската индустрија, мле-
карници и кај сточарите од општествениот сектор, ќе се 
врши преку здравствени прегледи во кои се вклучени 
клиничко-серолошките испитувања на бруцелозата. 
Носители: ЗЗЗ и ХЕ служби. 
9. Евиденцијата и документацијата се води по 

единствена методологија согласно изготвено Упатство 
од Републички завод за здравствена заштита, а стручна 
помош и контрола врши Републички завод за здравс-
твена заштита. 
Носители: ЗЗЗ и РЗЗЗ. 
10. Здравствено-промотивна и воспитна активност 

со изготвување повремени информации, стручни упат-
ства, летоци, брошури, предавања, студии, аудио и ви-
део касети и други материјали и настапи во средствата  
за  јавно информирање кои ќе придонесат на полето на 
здравственото воспитание.  
Носители: Институт за епидемиологија и биостатис-

тика,  Републичкиот завод за здравствена заштита и ЗЗЗ.  
11. Заводите за здравствена заштита и нивните под-

рачни единици изготвуваат тримесечни и годишни из-
вештаи за состојбата со бруцелозата на нивното под-
рачје и преземените мерки и активности за нејзино 
спречување и сузбивање. Извештаите ги доставуваат 
до РЗЗЗ.  
РЗЗЗ по обработка на индивидуалните пријави за 

заразни болести, епидемиолошките анкети и теренски 
увиди, во текот на годината изготвува повремени ин-
формации за состојбата со ова заболување, како и го-
дишен извештај. Информациите и Годишниот извештај 
за минатата година, РЗЗЗ го доставува до Министерс-
твото за здравство, Републичкиот санитарен и здрав-
ствен инспекторат, Фондот за здравствено осигурува-
ње, Ветеринарната инспекција, Националниот соработ-
ник за бруцелоза и др. 
Носители: Заводите за здравствена заштита и Ре-

публичкиот завод за здравствена заштита. 
Министерството за здравство врз основа на извештаи-

те од Републичкиот завод за здравствена заштита, по пот-
реба ја известува Владата на Република Македонија.  

Б. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
За реализација на програмските активности за ис-

питување на појавата, спречувањето и сузбивањето на 
бруцелозата кај луѓето за 2002 година, потребни се 
следните средства : 

 
Ред. 
број Н а з и в Износ во денари 

1. Епидемиолошки надзор 
на терен 

2.500.000,00 

2. Епидемиолошки анкети 
( 2000 х 500.00 ден.) 

1.000.000,00 

3. Епидемиолошки истра-
жувања 

500.000,00 

4. BAB Тест - 16.000 ана-
лизи х 460,00 денари 

7.360.000,00 

5. Wright-ова реакција - 
12.000 х 600,00 денари 

7.200.000,00 

6. Coombs-ов тест - 3.000 х 
408,00 денари 

1.224.000,00 

7. Здравствено-воспитни 
активности 

2.000.000,00 

8. Потребни средства за 
болничко лекување на   
92 неосигурени лица  х 
45 дена х 900.00 денари  

3.726.000,00 

 ВКУПНО: 25.510.000,00 
 

В. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
Вкупните средства за реализација на оваа програма 

ќе се обезбедат од : 
1. Буџетот на Република Македонија во износ од 

25.510.000,00 преку Министерстото за здравство, врз 
основа на фактури и извештаи за извршени услуги. 

2. Буџетот на Републиката за партиципација на осигу-
рените лица во вкупен износ од 2.625.680,00 денари (368 
осигурени лица х 7.135,00 денари) се дозначуваат до Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија согласно 
член 36 од Законот за здравственото осигурување.  
Вкупен износ за реализација на Програмата 

28.135.680,00 денари.  
Средствата за здравствените услуги и лековите  на 

осигурените лица намалени за износот на партиципа-
ција на осигурените лица се обезбедуваат од Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, врз основа на 
договор помеѓу Фондот и здравствените установи. 
Програмата ќе се реализира во обем на располож-

ливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија".  
    Бр. 23-2390/1       Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                 на Република Македонија, 
         Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
660. 
Врз основа на член 33 став 2 точка 5  од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 17/97), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, до-
несе 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД СИДА 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  2002 ГОДИНА 
 

ВОВЕД  
Продолжува интензивно спроведување на мерките и 

активностите насочени кон спречувањето и сузбивањето 
на СИДА-та во Република Македонија, применувајќи ги 
истовремено доктринарните ставови и насоките предви-
дени со заедничката програма на Обединетите нации за 
HIV/SIDA - WHO, UNICEF, UNDPA, WB и др. 
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Програмата се реализира од здравствените органи-

зации во соработка со образовните установи, Македон-
скиот Црвен крст и средствата за јавно информирање - 
дневниот печат, радиото и телевизијата. 
Со цел да се согледа раширеноста на асимптомат-

ското носителство на ХИВ вирусот кај населението, на 
организиран начин  се вршат посебни програмски епи-
демиолошки, серолошки и клинички истражувања. Се 
собираат податоци за појавата и епидемиолошките ка-
рактеристики на ова заболување, а се контролира и 
спроведувањето на утврдените мерки за спречување на 
пренесувањето и ширењето. 
Воведување активен метод на работа на сите нивоа, 

со цел  едукација и запознавање со заболувањето и на-
чинот на заштита не само на здравствениот, образовни-
от и друг кадар, туку и целото население, а особено 
загрозените групи.Основна цел на овој метод на работа 
е секој поединец да биде вклучен во сопствената заш-
тита и во заштитата на блиските и околината.  
Со мерките и активностите на сите субјекти ин-

волвирани во заедничката акција за спречување и 
сузбивање на СИДА-та во Република Македонија се 
презема  активно и рано откривање на заразените, 
односно носителите на ХИВ вирусот,  болните, а со 
цел првите да се стават под епидемиолошки надзор, 
а вторите по потреба да се хоспитализираат и леку-
ваат.  

 
I. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  

НА ПРОГРАМАТА 
 
1.  Основна санитарно-хигиенска и епидемиолошка 

дејност на територијата на Република Македонија. 
Согласно препораките од Програмата на Обедине-

тите нации и нашите досегашни искуства, предвидени 
се следните мерки и активности: 
а) систем на програмски епидемиолошки испитува-

ња и надзор; 
б) лабораториски испитувања; 
в) едукација на здравствените работници; 
г) здравствено-воиспитна активност за целото насе-

ление во Република Македонија, а особено за загрозе-
ните  популациони групи. 
а) Систем на програмски епидемиолошки испитува-

ња и надзор: 
Следење на програмска и епидемиолошката состој-

ба во светот и кај нас, како и следење на светските и 
домашните искуства и достигнувања во оваа област; 
Следење на спроведувањето на соодветните пропи-

си и стручни упатства; 
Организирање на епидемиолошки испитувања и 

навремено откривање на заболените од СИДА и лица 
заразени со ХИВ вирусот, првенствено кај одделни ри-
зични категории на население; 
Организирање на здравствен надзор над заболените 

и заразените со ХИВ вирусот и епидемиолошки истра-
жувања кои опфаќаат испитување на околината, однос-
но контактите (сексуалните партнери, членовите на се-
мејството, посебно децата, лица што злоупотребуваат 
опојни дроги), контрола на крвта, со почитување на 
анонимност при постапките; 
Испитување на носителство на ХИВ вирусот на хос-

питализираните болни по епидемиолошки индикации; 
Евиденција и пријавување на заразените, заболени-

те и умрените од СИДА и тоа во посебна евиденција за 
наведените лица. Индивидуалното пријавување се вр-
ши со соодветна пријава за носителство на ХИВ, за за-
болување од СИДА или  смрт од СИДА во 2 примеро-
ци, доверливо, во затворен плик. Оваа пријава ја по-
полнува здравствена установа која го утврдува носите-
лот на ХИВ, односно заболениот од СИДА, или смрт 
од СИДА.  Пријава се доставува до Клиниката за ин-
фективни заболувања и фебрилни состојби и до Репуб-
личкиот завод за здравствена заштита - Скопје, со наз-

нака до епидемиолошко одделение, до Заводот за 
здравствена заштита во местото на постојано жител-
ство на пациентот, со иницијали на лицето, шифра на 
заболувањето според Х-та меѓународна класификација 
на заболувањата, како и други податоци за лицето и за-
болувањето, кои се наведени во пријавата, при што е 
потребно комплетно пополнување на истата. 
б)   Лабораториски испитувања 
Тестирање на крвта со цел да се утврди присуство на 

вирусот на СИДА, се врши во здравствени организации. 
 Тестирањето се врши со ELISA методи и други по-

осетливи методи, имунофлуоресценција, радиоимуноп-
реципитација и др. најмалку на два различни апарати. 
Доколку и вториот тест е позитивен се врши конфир-
мација со тестот Western � blot. 
Дефинитивна лабораториска дијагноза за носител-

ство на ХИВ, односно утврдување на антитела или ан-
тиген на вирусот се врши во Републичкиот завод за 
здравствена заштита - Скопје и Клиниката за инфек-
тивни заболувања и фебрилни состојби при Клинички-
от центар - Скопје, кои се  референтни организации во 
државата.  

 Задолжително се врши тестирање на крвта на при-
суство на антитела на вирусот на СИДА одделно кај се-
која доза крв за трансфузија, продуктите од крвта, како 
и при трансплатација на органи и ткива. 
в)   Едукација на здравствените работници 
За едукација и информирање на здравствените ра-

ботници се организираат предавања, стручни состано-
ци и семинари. Здравствените работници редовно се 
информираат за епидемиолошката состојба во земјата 
и светот, медицинските достигнувања во борбата про-
тив СИДА-та, како и со стручните ставови. 
Клиниката за заразни болести и фебрилни состојби 

при Клиничкиот центар-Скопје ги изготвува  доктри-
нарните ставови за дијагностика,лекување и други ас-
пекти  на СИДА-та, а Републичкиот завод за здравстве-
на заштита  ги  изготвува стручните упатства за здравс-
твените работници. 
г)  Здравствено-воспитна активност 
Имајќи прдвид дека единствен ефикасен метод за 

спречување на ширењето на заразата со ХИВ вирусот 
претставува  потполна информација за природата на за-
разата, патиштата на ширење и начинот на заштита, 
здравственото информирање и воспитание е задолжи-
телна мерка која се спроведува во сите средини. 
Покрај здравстевните работници кои го спроведу-

ваа здравственото информирање и образование, за таа 
работа ќе бидат оспособувани и стручно усовршувани 
и други профили на едукатори како просветни работ-
ници, активисти на Црвениот крст, работници во 
средствата за јавно информирање, членови на невлади-
ни организации и други. 
Содржината и начинот на информирање се прила-

годува на средината во која се спроведува здравствено 
- воспитната активност, возраста и нивото на општата 
и здравстевната култура. 
Заради најшироко информирање на населението се 

спроведува: 
- ораганизирање на предавања со соодветна содр-

жина во работните организации и заедници; 
- воведување постојани рубрики со информација за 

епидемиолошката состојба, совети, новини во поглед 
на медицинските достигнувања, разни соопштенија, 
прашања и одговори и друго. 

- во работата со посебно загрозени категории на на-
селение се применуваат посебни методи на воспитание 
во соогласност со специфичностите на тие категории 
(и.в. наркомани, деликвенти, проститутки, работници 
во земјите со висок ризик на зараза и сл.) 

- спроведување на здравствено- воспитна активност со 
посебен пристап кон лицата заразени со ХИВ вирусот. 

2. Задачи на Републичкиот завод за здравствена 
заштита 
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За остварување на целите и активностите утврдени 

со оваа програма, Републичкиот завод за здравствена 
заштита ги спроведува следните мерки и активности: 

- организира регионални советувања во седиштата 
на заводите за здравствена заштита и состаноци во со-
работка со заводите за здравствена заштита и подрач-
ните епидемиолошки единици на заводите со раково-
дителите на медицинските центри, здравствените до-
мови,  Македонскиот Црвен крст  и други институции. 
На советувањата се разработуваат мерките и активнос-
тите за спречување на ширењето на СИДА-та за регио-
нот, како и за секоја подрачна единица посебно; 

- организира 2 републички семинари на кои здравс-
твените работници од медицинските центри и здравс-
твени домови ќе се запознаат поблиску со  раширенос-
та, преземените епидемиолошки мерки, дијагностика-
та, клиничката слика,  други мерки и новини во врска 
со СИДА-та, како и мерките кои треба да се спроведу-
ваат за спречување на ширењето и раното откривање 
на носителите на ХИВ и заболените од СИДА; 

- епидемиолошки увид во состојбата околу спрове-
дување на единствена методологија за  серолошка ди-
јагностика на теренот во врска со откривање на ХИВ 
вирусот, според  стандардите на СЗО; 

- врши надзор и  стручна помош  во  здравствените  
организации; 

- ќе изврши околу 30 епидемиолошки испитувања и 
700 серолошки анализи по епидемиолошки индикаци 
заради откривање на изворите и патиштата на пренесу-
вањето на СИДА-та, подобрување на знаењата за одне-
сувањето на посебните популациони групи со ризично 
однесување; 

- врши здравствено-воспитна дејност меѓу населе-
нието заради обезбедување на одговорно однесување 
на секој поединец, создавање на широк круг на здравс-
твени соработници во социјалната, детската заштита и 
образованието, како основна мерка за превенција и суз-
бивање на ширењето на ХИВ/СИДА. За таа цел, актив-
но учествува во изготвување и дистрибуција на здравс-
твено-просветен материјал: плакати, филмови, касети, 
брошури, списанија и др. Исто така, се одржуваат 
стручни предавања за основните карактеристики на 
ХИВ/СИДА, епидемиологијата, клиничката слика, ра-
ширеноста во светот, мерките за спречување на шире-
ње на СИДА-та во 20 средни училишта за учениците и 
наставниот кадар, 4 настапи на телевизија и радио и 4 
настапи со интервјуа во дневниот печат; 

- организира лонгитудинално следење на сите серо-
позитивни во Републиката, со цел да се утврди должи-
ната на траењето на асимптомниот период на носител-
ство на вирусот и факторите кои на тоа влијаат. Го сле-
ди порастот на серопозитивитетот и факторите кои 
допринесуваат за неговиот пораст; 

- врши увид и стручен епидемиолошки надзор во 
здравствените организации над преземените мерки, ут-
врдени во прописите за спречување и сузбивање на 
ширењето на ХИВ/СИДА. За таа цел ќе изврши 30 над-
зори на терен во здравствените организации и заводите 
за здравствена заштита; 

- ги координира активностите на заводите за 
здравствена заштита предвидени во Програмата и ди-
ректно учествува во пружањето на стручно-методо-
лошка помош, околу спроведувањето на доктринарни-
те ставови во поглед на: лабораториската дијагностика, 
епидемиолошкиот надзор, здравственото воспитание и 
останатите активности насочени за спречување на СИ-
ДА-та, во согласност со соодветните достигнувања и 
искуства во светот, односно препораките на СЗО. Во 
врска со тоа  изготвува информации, стручни упатства, 
по потреба ги иновира и ги дополнува програмските 
мерки; 

- ја изготвува и предлага Програмата за заштита на 
населението од Сида во Република Македонија за 2003 
година до 31.10.2002 година. 

- изготвува извештај на годишната  програма за 
спречување на ширењето на ХИВ/СИДА за Републи-
ка Македонија за 2002 година најдоцна до 
28.02.2003 и шестмесечен извештај  за периодот од 
01.01.-30.06 за 2002 најдоцна до 30.09.2002 и ги дос-
тавува до Комисијата за СИДА при Министерството 
за здравство.  

3. Активности на заводите за здравствена заштита 
Во текот на годината ќе ги извршуваат следните за-

дачи: 
- активно ја  спроведуваат Програмата за подрачја-

та на општините кои ги покриваат со решението за ос-
новање и општините произлезени од сегашната терито-
ријална поделба; 

- ја следат состојбата на СИДА-та во светот и во на-
шата земја како и најновите достигнувања во врска со 
спречување и сузбивање на болеста; 

- учествуваат во изготвувањето на оперативните 
планови за успешно спроведување на мерките за пре-
венција на ширењето на СИДА-та во своите општини и 
регионите кои територијално ги покриваат заводите; 

- организираат и непосредно одржуваат предавања, 
семинари и стручно усовршување на здравствените ра-
ботници околу спречување и сузбивање на СИДА-та; 

- за секое лице за кое ќе се утврди дека е носител на 
вирусот или болен од СИДА, епидемиолог од Заводот 
за здравствена заштита на чие подрачје е регистриран 
носител на ХИВ-вирусот  зема епидемиолошка анамне-
за и дава совет за соодветно однесување. "Позитивни-
те" лица се ставаат под постојана епидемиолошка кон-
трола и се следи нивната здравствена состојба. Болните 
кај  кои привремено е санирана состојбата од опорту-
нистичко заболување и се отпуштени од болничко ле-
кување се под постојан епидемиолошки надзор. За таа 
цел се земаат околу 20 епидемиолошки анамнези на те-
рен во општините; 

- за сите пријавени случаи на ХИВ позитивност, бо-
лест или смрт од СИДА води посебна медицинска еви-
денција и документација; 

- организираат и одржуваат предавања за населени-
ето на своето подрачје и тоа во работни организации, 
основни училишта, средни училишта преку радиото и 
локалната телевизиска мрежа, печат, индивидуални 
разговори со поединци; 

- за секој утврден болен од СИДА односно носител 
на ХИВ вирусот, епидемиолошката служба во Заводот 
зема епидемиолошка анкета и врши епидемиолошки 
надзор и испитувања на непосредните контакти со дру-
ги заразени или заболени лица; 

- изготвуваат и доставуваат до Републичкиот завод 
за здравствена заштита четири тримесечни извештаи за 
спроведените мерки и активности на својата територија; 

- изготвуваат годишен извештај за реализација на 
Програмата за заштита на населението од СИДА за 
2002 година и го доставуваат до Републичкиот завод за 
здравствена заштита најдоцна до 28.02.2003 година; 

- изготвуваат програми за заштита на населението 
од СИДА за своето подрачје за 2003 година и по еден 
примерок доставуваат до Републичкиот завод за 
здравствена заштита најдоцна до 30.09.2002 година, со 
свои предлог мерки и активности за следната календар-
ска година. 

4. Активности на Институтот за епидемиологија и 
биостатистика со медицинска информатика при Меди-
цинскиот факултет 
Институтот за епидемиологија и биостатистика со 

медицинска информатика при Медицинскиот факултет 
подготвува: 

- систем на програмски епидемиолошки испитува-
ња: следење на епидемиолошката состојба во светот и 
кај нас, а посебно во соседните држави како и стручни-
те и научните достигнувања во оваа област; 

- стручни основи за  прописите  и стручни упатства 
за нивното спроведување; 
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- организира и спроведува епидемиолошки истра-
жувања (анамнестички и кохортни) во Република Ма-
кедонија  во повеќе региони во државата, заради про-
цена на преваленцијата и инциденцијата на болни од 
СИДА и ХИВ позитивни лица и согледување евентуал-
ни каузални асоцијации меѓу одреден ризик или факто-
ри и дистрибуција на оваа болест меѓу специфични по-
пулациони групи, заради тестирање на формулирани 
специфични тентативни емпириски проверливи работ-
ни претпоставки за идентификација на ризик фактори-
те што се асоцирани со оваа болест во нашата држава; 

- епидемиолошко следење и соработка со казнено-
поправните установи поради се поголемиот пораст на 
осудени лица - зависници од наркотични дроги, поради 
што постои потреба и кај оваа популациона група пре-
вентивно да се делува на планот на заштита од СИДА и 
слични здравствени проблеми во затворите; 

- организира лонгитудинални студии за следење на 
болните и ХИВ позитивните лица во државата, со цел 
да се утврди кај колку од нив  ќе се појави егзарцерба-
ција на болеста, односно други проблеми како компли-
кација како и за идентификација на факторите кои се 
асоцирани со тие појави . 

5. Активности на Клиниката за инфективни болести 
и фебрилни состојби 
Клиниката за инфективни болести и фебрилни сос-

тојби врши тестирање на крвните примероци (1500) за 
утврдување на присуство на ХИВ антитела кај: 

-  припадници на ризични групи: и. в. корисници на 
дрога, пациенти со ризик за ХИВ инфекција поради од-
редени медицински интервенции, сексуални партнери 
на ХИВ инфицирани лица, новороденчиња од мајки 
ХИВ позитивни до 15 месечна возраст, членови на фа-
милии на  ХИВ позитивните лица. 

6. Активности на Психијатриска болница "Скопје" 
 Тестирање на крвни примероци на интравенски  

корисници на дрога. 
7. Активности на Републичката стручна комисија за 

организирање и предлагање на мерки за заштита од 
СИДА 
Комисијата  изготвува : 
- предлог-програми, планови, иновирање на посто-

ечката документација и евиденција, како и пријавата за  
ХИВ/ СИДА; 

- ја следи состојбата во светот и во Републиката и 
при појава на нови случаи на СИДА во Републиката, ги 
координира активностите и ги усогласува ставовите 
помеѓу организациите кои учествуваат со свои мерки 
во спречувањето и сузбивањето на болеста; 

- дава предлози на Министерството за здравство за 
преземање на мерки и активности при појава или опас-
ност од појава на СИДА во Републиката; 

- изготвува годишен извештај за извршените актив-
ности по Програмата и истиот го доставува до Минис-
терството за здравство, најдоцна до крајот на  февруа-
ри 2003 година; 

- членовите на Комисијата ќе настапуваат на радио 
и телевизија, како и во дневниот печат најмалку 5 пати 
годишно. 

 
II. Потребни средства за пограмата  
 
Ред. 
бр. Назив Износ во 

денари 
1. Активности на Републич-

ки завод за здравствена 
заштита (700 теста х 970 
денари) 

679.000,00 

2. Активности на заводите за 
здравствена заштита 

1.988.500,00 

 ЗЗЗ Скопје-(600 теста   х 
970 денари) 

582.000,00 

 ЗЗЗ Битола-(200 теста х 
970 денари) 

194.000,00 

 ЗЗЗ Прилеп-(100 теста х 
970 денари) 

97.000,00 

 ЗЗЗ Тетово-(300 теста х 
970 денари ) 

291.000,00 

 ЗЗЗ Велес-(200 теста х 970 
деанри) 

194.000,00 

 ЗЗЗ Охрид-(150 теста х 
970 денари) 

145.500,00 

 ЗЗЗ Кочани-(100 теста х 
970 денари ) 

97.000,00 

 ЗЗЗ Куманово-( 200 теста 
х 970 денари ) 

194.000,00 

 ЗЗЗ Штип-(100 теста х 970 
денари) 

97.000,00 

 ЗЗЗ Струмица-(100 теста х 
970 денари) 

97.000,00 

3 Активности на Клиниката 
за инфективни болести и 
фебрилни состојби при 
клинички центар (1500 
теста х 970 денари) 

1.455.000,00 

4 Активности на Психијат-
риска болница - Скопје 
(500теста х 970 денари)  

485.000,00 

5. Институт за епидемиоло-
гија и биостатистика со 
медицинска информатика 
при Медицински факултет 

500.000,00 

6. Активности на Републич-
ката комисија 

600.000,00 

 ВКУПНО: 5.700.000,00 
 

III. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Средствата од оваа програма ќе се обезбедат од: 
- Буџетот на Република Македонија преку Минис-

терството за здравство врз основа на фактури и извеш-
тај за извршената работа.  
      Вкупна вредност на програмата 5.700.000,00 денари. 
Програмата ќе се реализира во обем на располож-

ливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

     Бр. 23-2391/1       Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                 на Република Македонија, 
         Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
661. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 
38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за 
Здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 
25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, 
донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 
НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

 
В О В Е Д 

 
Туберкулозата сеуште преставува актуелен проб-

лем на човештвото. 
Во последните 10 години бројот на заболените од 

туберкулоза се зголемува насекаде во светот.Инфекци-
јата е присутна низ целиот свет. Една третина од свет-
ското население е инфицирано со туберкулоза а околу 
10% од инфицираните луѓе во текот на нивниот живот 
ќе развијат болест. Секоја секунда една нова единка се 
инфицира со бацилот на туберкулозата. Годишно во 
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светот се јавуваат околу 8 милиони нови случаи а око-
лу 3 милиони секоја година умираат од ова заболува-
ње. Во помалку развиените земји во следната декада се 
очекува да заболат повеќе од 30 милиони луѓе. 
Причините за пораст на туберкулозата се многуб-

ројни: ненавремено и недоволно откривање на нови 
случаи со туберкулоза, неправилно лекување на болни-
те од туберкулоза, лоши услови на живеење, промена 
во демографската структура, преселбите на Балканот и 
пошироко, како и поврзаноста на туберкулозата со 
ХИВ падемијата. 

 Епидемиолошката состојба на туберкулозата кај 
нас и во светот значително е влошена со зголемување 
на  т.н резистентни соеви на туберкулоза кои претста-
вуваат особен терапевтски проблем. 
Проценето е дека околу 50-100 милиони луѓе во 

светот можат да се инфицираат со туберкулозни баци-
ли резистентни на повеќе лекови. Воочувајќи пораст на 
болните од туберкулоза во целиот свет, како во нераз-
виените и земјите во развој така и во развиените земји, 
Светската Здравствена Организација оваа болест ја 
прогласи за глобален светски проблем и превентивните 
мерки се ставени на прво место за решавање на проб-
лемот на туберкулозата. 
Во 2000 година во Република Македонија се регис-

трирани 1.194 случаи на активна туберкулоза на сите 
органи (преваленца 61,6/100.000  население), од кои ре-
гистрирани болни со туберкулоза на респираторни ор-
гани биле 961 (преваленца 49,6/100.000). Ново регис-
трираните болни од туберкулоза на сите органи биле 
668 (инциденца 34,5/100.000), од кои ново регистрира-
ни болни на респираторни органи се 516 (инциденца 
26,6/100.000). Умрени од туберкулоза на сите органи 
имало 28 случаи (1,4/100.000). Ново регистрирани болни 
на респираторни органи во детската популација (од 0-14 
години) имало 161 или 13,5% од вкупно регистрираните 
болни со белодробна туберкулоза што укажува на непо-
волна епидемиолошка состојба на туберкулозата.  
Во Република Македонија се уште има голем број 

на привремено згрижени лица кои се сместени во се-
мејства, што остава можност за зголемување на инци-
денцијата на тубелкулозата во иднина. 

 
I. М Е Р К И  

1. Институтот за белодробни заболувања и туберку-
лоза на Република Македонија со цел  рано откривање 
на болните од туберкулоза и другите неспецифични бе-
лодробни заболувања и останатите градни заболувања, 
ќе врши систематско - селективни радиофотографски 
прегледи на лица над 18 годишна возраст, лица кои се 
изложени на опасност од заболување на белите дробо-
ви и лица кои спаѓаат во т.н. ризични групи (затворе-
ници, хронични болни во психијатриски болници, нар-
комани, алкохоличари, вработени во рударски и индус-
триски комплекси, здравствени работници и др.) како и 
на подрачјата каде е зголемена инциденцијата на ту-
беркулозата. 
Планирани се 30.000 радиофотографски прегледи 

на населението во Република Македонија. Ќе продол-
жат радиофотографтските снимања планирани во прет-
ходната година и ќе се вршат во следните општини во 
Република Македонија според новата територијална 
поделба:  

 
Ред. 
бр. Градови Број на  

прегледи 
1. Куманово  4,000 
2. Велес 10,000 
3. Богомила 500 
4. Градско 1,500 
5. Чашка 1,100 
6. Извор 400 
7. Тетово 8,000 

8. Ризични групи : 
Хронични болни во психијат-
сриски установи,затвореници 
и осудени лица во затворите 
и казнено поправни домови, 
лица привремено дислоцира-
ни во бегалски кампови; 
болни на хронична дијали-
за,дијабетичари и други. 

4,500 

 ВКУПНО: 30,000 
  
Подрачните единици на Министерството за правда 

во Република Македонија со градоначалниците од оп-
штините според новата територијална поделба на Ре-
публика Македонија, ги обезбедуваат списоците на 
граѓаните и заедно со Институтот  ги дистрибуираат 
поканите по домаќинствата. 
По извршеното радиофотографско снимање филмо-

вите перманентно се развиваат во рентген лаборатори-
јата на Институтот и сите сомнителни  заболување од 
туберкулоза и другите белодробни заболувања се дооб-
работуваат и тоа: клинички, лабораториски и рентгено-
лошки и бактериолошки. 
По завршеното снимање и дообработката се изгот-

вува анализа на наодите, а болните се упатуваат на 
диспанзерско, односно болничко лекување. 

2. Институтот за белодробни заболувања и туберку-
лоза на Република Македонија врши стручен надзор 4 
пати годишно над работата на диспанзерите за белод-
робни заболувања и туберкулоза и болниците односно  
одделенијата за лекување на пнеумофтизиолошки бол-
ни при медицинските центри и здравствените домови 
на Републиката, на микробиолошките лаборатории кои 
вршат бактериолошка дијагноза на туберкулозата над 
здравствените работници вработени во нив како и дру-
гите здравствени служби што се занимаваат со борба 
против туберкулозата на подрачјето на Републиката. 
Во пилот општините (према националната програма) 
стручниот надзор ќе се врши еднаш месечно. 
Со стручниот надзор се врши увид на: 
- Организација на работење, 
- Обемот и квалитетот на стручната работа, 
- Спроведување на современата терапија, 
- Режими на лекување на болните, 
- Дијагностички методи, 
- Надзор на бактериолошката дијагностика (ре-

зистенција и типизација на микобактериите), 
- Време на лекување на стационарите и друго, 
- Спроведување на превентивните мерки, 
- Спроведување на Бе-Се-Же имунизацијата, 
- Туберкулинско тестирање и хемиопрофилакса 

по индикација, 
- Прегледи на лица во контакт, 
- Патронажа, 
- Здравствено просветување, 
- Водење на пропишана медицинска документа-

ција. 
Целта на вршење на стручниот надзор и пружање 

на стручно методолошката помош е да се обезбеди по-
добрување на работата на пнеумофтизиолошките дис-
панзери и стационари и другите здравствени организа-
ции кои учествуваат во контролата на туберкулозата.  
За извршениот надзор се составува записник за нај-

дената состојба и предлог мерки за отстранување на 
пропустите. Врз основа на извршениот надзор над ра-
ботата на здравствените установи и здравствените ра-
ботници се изготвува годишен извештај. 

3. Бе-Се-Же вакцинацијата е една од значајните 
превентивни мерки за заштита од туберкулозата. Зго-
лемениот број на заболени од туберкулоза кај децата 
до 14 годишна возраст (13,5% од вкупно регистрирани-
те болни), укажува на лоша епидемиолошка состојба 
на туберкулозата во Република Македонија. 
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Бе-Се-Же вакцинација е диригирана примоинфек-

ција со туберкулозен бацил при што се создава имуни-
тет, а не се манифестира специфично заболување. Доб-
ро изразена лузна после Бе-Се-Же вакцинацијата или 
ревакцинацијата зборува за добар имунитет против ту-
беркулоза. Перманентната Бе-Се-Же вакцинација го 
спречува создавањето на спонтаната инфекција со ту-
беркулозен бацил.Тоа е првата вакцина која детето ја 
прима непосредно после раѓање. До крајот на првата 
година од животот вакцинирањето се изведува без ту-
беркулозно тестирање, а по навршената прва до навр-
шената 13 годишна возраст со претходно туберкулин-
ско тестирање. 
Ревакцинацијата се врши на сите деца на 7 и 14 го-

дишна возраст доколку истите се MANTOUX  негатив-
ни на претходно туберкулинско тестирање.  
Институтот за белодробни заболувања и туберкуло-

за ќе врши контрола и евалуација на извршената Бе-Се-
Же имунизација во Република Македонија при што: 

- се изготвува ориентационен план за бројот на ли-
цата кои подлежат на Бе-Се-Же имунизација; 

- се врши директен увид над извршувањето на Бе-
Се-Же имунизацијата.  
Вкупно ќе се опфатат околу 2,000 деца со преглед 

за успешноста на  
Бе-Се-Же  имунизација во следните градови:  
1.Скопје, Карпош, Ѓорче Петров, Сарај  и  Кондово; 
2. Битола, Бистрица, Новаци, Бач, Старавина, Моги-

ла, Кукуричани,Цапари и Добрушево  (продолжеток од 
2001 година), 

 3. Гостивар, Неготино Полошко, Врапчиште, Рос-
туша, Маврови Анови, Чегране, Долна Бањица, Срби-
ново и Вруток, 

 4.Дебар и Центар Жупа, 
 5.Демир Хисар и Сопотница, 
 6.Кичево, Другово, Осломеј, Вранештица и Зајас, 
 7. Охрид, Белчишта, Косел и Мешеишта, 
 8. Струга, Луково, Велгошти, Лабуништа, Велешта 

и Вевчани. 
4. Едукација на медицински лица со  оспособување 

кадри за вршење Бе-СЕ-Же имунизација, организирање 
и примена на единствена техника на Бе-Се-Же имуни-
зација и туберкулинско тестирање, по пат на семинари.  
Ќе се одржат четири семинари  за, медицински пер-

сонал, што учествуваат во вршење на имунизација про-
тив туберкулоза. На истите ќе им биде поделен церти-
фикат и легитимација за оспособеност за имунизација 
и ќе се воведат во Регистар на лица оспособени за Бе-
Се-Же вакцинација.  

5. Пријавување, одјавување и водење евиденција на 
болните од тубекулоза во диспанзерите, стационарите 
и микробиолошките лаборатории на општинско и цен-
трално ниво, согласно со препораките на СЗО.  
Институтот за белодробни заболувања и туберкуло-

за на Република Македонија  ќе подготви потребни 
формулари (во договор со Републичкиот завод за 
здравствена заштита) и ги дистрибуира до соодветни 
установи во Републиката.  
Исто така, Институтот ќе подготви и печати пропа-

ганден материјал за туберкулоза наменет за пациентите 
и останатото население како и прирачник - водич за ту-
беркулоза наменет за лекарите во примарната здравс-
твена заштита.  

6.  На дел од лицата кои биле во контакт ќе се извр-
шуваат контролни прегледи: клинички и бактериолош-
ки преглед на спутум (искашлок) на  Mycobacterium 
tuberculosis по пат на директна микроскопија (три ди-
ректни препарати) и културелно (Lowenstein). Плани-
рани се 1000  прегледи на лица кои биле во контакт со 
туберкулозни болни. 

II. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
НА ПРОГРАМАТА 

 
За реализација на превентивните мерките за спре-

чување на  туберкулозата содржани во Програмата за 
2002 година, потребни се следните средства: 

 
Ред. 
број Назив Износ во 

денари 
1 Трошоци за организација, сни-

мање и обработка  при радио-
фотографски прегледи на 
30,000 лица х 280,00 денари 

8.400.000,00

2 Материјални трошоци за ра-
диофотографски     филмови 
75 ролни (70 мм х 30,5м) х 
3.600,00 денари 

270.000,00

3 Доработка на сомнителни слу-
чаи од радиофотографски 
прегледи 1,20%од вкупно сни-
мените лица (360 лица х 
605,00 денари) 

217.800,00

4 Контрола на успешноста на Бе 
Се Же имунизацијата (вакци-
нација и ревакцинација ) 2.000 
прегледи  х  81,00 денари 

162.000,00

5 Заштитни средства (оловни 
ракавици, кецели и др.) 

200.000,00

6 Материјални трошоци за кар-
тони и друг канцелариски ма-
теријал 

120.000,00

7 Воведување нова медицинска 
евиденција (формулари) 

150.000,00

8 Испитување на контакт и спу-
тум на дел од контакти (1.000 
прегледи х 464,00 денари) 

464.000,00

9 Пропаганден материјал 100.000,00

10 Специјалистичко-консулта-
тивни прегледи за 240 неоси-
гурени лица х 1,260.00 денари 

302.400,00

11 За болничко лекување на 140 
неосигурени лица (140 х 42 
дена х 1,000.00 денари) 

5.880.000,00

 Вкупно  16.266.200,00

 
1 Партиципација за специјалис-

тичко-консултативни прегледи 
на 960 осигурени лица 150,00 
денари 

144.000,00 

2 За партиципација за болничко 
лекување на 560 осигурени ли-
ца х 7,135 денари 

3.995.600,00 

 Вкупно 4.139.600,00 
 

III. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Вкупните средства за реализација на оваа програма 

ќе се обезбедат од:  
1. Буџетот на Републиката за активностите од оваа 

програма во износ од 16.266.200,00 денари преку Ми-
нистерстото за здравство, врз основа на фактури и из-
вештаи за извршени услуги.  

2. Буџетот на Републиката на име партиципација за 
осигурени лица во вкупен износ од 4,139,600.00 денари 
се дозначуваат до Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија, согласно член 36 од Законот за здравс-
твеното осигурување . 
Вкупен износ за реализација на Програмата: 

20.405.800,00 денари. 
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Средствата за здравствените услуги и лековите  на 

осигурените лица намалени за износот на партиципа-
ција на осигурените лица се обезбедуваат од Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, врз основа на 
договор помеѓу Фондот и здравствените установи. 
Програмата ќе се реализира во обем на располож-

ливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

    Бр. 23-2392/1       Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                 на Република Македонија, 
         Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
662. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 
38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за 
здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 
25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ 
И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2002 ГОДИНА 
 

В О В Е Д 
 
Со почетокот на школувањето, бројни фактори од 

училишната средина се јавуваат како ризични за здрав-
јето на ученикот. Раната детекција на психо-социјални-
те, развојните и социо-економските ризици треба да 
претставува приоритет во грижата за училишните деца 
и младина.  
Потребата за скрининг на здравјето на училишните 

деца и младина произлегува од брзиот психофизички 
раст и развој на ученикот и адолесцентот, односно сле-
дењето и откривањето на сите промени во тој развој.  
Класичен метод за скрининг на здравјето на учи-

лишните деца и младина се систематските прегледи, 
кои се вршат организирано во диспанзерите за здравс-
твена заштита на училишните деца и младина, по прет-
ходно изготвена Програма. Редовното извршување на 
планираните систематски прегледи, со целосно опфа-
ќање на содржината на прегледот, овозможува конти-
нуиран надзор над здравјето и развојот на ученикот и 
адолесцентот. 

 
I. ЦЕЛ НА СИСТЕМАТСКИОТ ПРЕГЛЕД 

 
Систематските прегледи на учениците и адолесцен-

тите се вршат со цел да се изврши: 
- динамично следење на растот и развојот, 
- откривање на вродени и стекнати аномалии и не-

достатоци, 
- корегирање на откриените аномалии и недостатоци, 
- откривање на ризик фактори за одредени заболу-

вања, 
- превенција на одредени заболувања, 
- дијагностицирање на одредени пореметувања и 

заболувања, 
- лекување на утврдените пореметувања и заболува-

ња, и 
- откривање на штетни навики. 
 

II. ВОЗРАСТ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ 
ПОДЛЕЖНИ НА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ 
 
Првиот преглед на детето се совпаѓа со неговото 

поаѓање на училиште, односно со запишувањето на 
училиште. Овој преглед е од особена важност бидејќи 
има за цел оценка на способноста и зрелоста на детето 
за во училиште. Со овој преглед на детето пред запи-

шувањето во училиште се откриваат одредени заболу-
вања, недостатоци или неправилности во психофизич-
киот развој, кои со поаѓањето во училиште можат да се 
влошат или негативно да влијаат на успехот на детето 
во училишната работа. Овој преглед го врши избрани-
от лекар на детето. 
Првиот систематски преглед се врши на почетокот 

на школувањето, односно во првото одделение. Во текот 
на целото школување континуирано се следи здравстве-
ната состојба на учениците. Така во тек на основното об-
разование задолжителни систематски прегледи се вршат 
и во I-во, III-то, V-то и VII-мо одделение. Средношкол-
ците се опфатени со систематски прегледи во I-ви и IV-
ти клас, а студентите во I-ва година.  
Возраста на ученикот е детерминирачки фактор за 

содржината на систематскиот преглед. Кај помалите 
ученици поголемо внимание се обрнува на чистотата 
на телото и облеката, општата ухранетост и развие-
ност, правилноста во држењето на телото и деформа-
ции. Кај повозрасните ученици систематски треба да се 
следат физичките и психичките промени во пубертетот 
и адолесценцијата, како и откривање и сузбивање на 
заболувања и навики, кои штетно влијаат на здравјето 
(болести на зависност, пушење, неуроза и сл.). 
Одделни елементи на физичкиот или психичкиот 

статус, каде што со оглед на интензивниот развој се оче-
куваат нагли промени, ќе се следат со целни (насочени) 
систематски прегледи во пократки временски интерва-
ли, зависно од констатираните претходни состојби.  

 
III. СОДРЖИНА НА СИСТЕМАТСКИОТ ПРЕГЛЕД 

 
Систематскиот преглед опфаќа низа медицински 

постапки со кои се утврдува здравствената состојба, 
психичкиот и физичкиот развој на ученикот, односно 
студентот за рано откривање на заболувања или нару-
шувања како навремено би се презеле потребни мерки 
за здравствена заштита. 
Систематскиот преглед содржи: 
 
1. ОПШТ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД: 
- мерење на телесната тежина и висина и обемот на 

градниот кош, 
- оценка на чистотата на телото и облеката, 
- преглед на кожата, 
- оценка на телесниот раст и општа ухранетост, 
- согледување на правилноста на држењето на тело-

то и постоење на деформации (на 'рбетен столб, граден 
кош, стопала и др.), 

- општ лекарски преглед и преглед по системи (кар-
диоваскуларен, респираторен, дигестивен, нервен, уро-
генитален систем), 

- мерење на пулсот и крвниот притисок, 
- испитување на видот, слухот и говорот, 
- оценка на психичкиот развој,  
- земање на податоци во врска со пубертетот кај 

двата пола и првата менструација (кај ученички и сту-
дентки), 

- земање на податоци во врска со сексуалната ак-
тивност на адолесцентите и употребата на контрацеп-
тивни средства, 

- откривање на навики и болести на зависност кои 
штетно влијаат врз здравјето (пушење, консумација на 
алкохол, употреба на таблети, лепак и дрога), 

- упатување на лабораториски преглед (крвна слика 
и урина), а по потреба и на радиолошки и друг специја-
листички преглед,  

- 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, 

- евиденција на констатираната состојба во здравс-
твениот картон, 
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- кај патолошките наоди се запишува деталниот на-
од во здравствениот картон со превземање на соодвет-
ни мерки за санирање и следење на патолошките сос-
тојби, 

- контролни прегледи, и 
- целни (насочени) прегледи за поедини заболувања. 
 
2. СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД: 
- контрола на состојбата на забалото (млечни, трај-

ни заби), 
- откривање на кариес (кариес, екстракција, пломба, 

индекс), и 
- деформитети и неправилности во развојот на заби-

те и вилиците. 
Стоматолошкиот преглед ќе го врши стоматолог, 

кој наодот ќе го внесе во специјален картон препора-
чан од СЗО. 

 
3. ЛАБОРАТОРИСКИ ПРЕГЛЕД: 
- хемоглобин во крв,  
- албумен и билирубин во урина,  
Контролата на понатамошниот развој или стагнаци-

ја или евентуалното потполно санирање на утврдените 
патолошки состојби се врши во одредени временски 
интервали по извршениот систематски преглед.  
При систематскиот преглед се врши оценка на пси-

хофизичките способности и се дава мислење за подоб-
носта на ученикот за понатамошно школување, однос-
но одредено занимање.  

 
IV. ПРОЦЕНКА НА БРОЈОТ НА УЧЕНИЦИ  

И СТУДЕНТИ 
 
Бројот на учениците и студентите кои треба да бидат 

систематски прегледани во 2002 година е проценет врз 
основа на бројот на учениците и студентите според по-
датоците добиени од Министерството за образование.  
а) Основно образование: 
Во 2002 година со систематски прегледи треба да 

бидат опфатени 125,334  ученици од основните учи-
лишта, од кои: 

- 29,977 yченици во I одд. 
- 31,497 ученици во III одд. 
- 31,731 ученици во V одд. 
- 32,129 ученици во VII одд. 
б) Средно образование: 
Во средните училишта во текот на 2002 година, со 

систематски прегледи ќе бидат опфатени 43,819 учени-
ци и тоа: 

- 25,427 ученици во први клас 
- 18,392 ученици во четврти клас. 
в) Високо образование: 
Во 2002 година, со систематски прегледи ќе бидат 

опфатени 8,917 студенти во прва година. 
Според стандардите во примарната здравствена 

заштита на училишните деца и младина и Номенклату-
рата на здраствените услуги, Програмата предвидува 
реализација на систематските прегледи со опфат од 90 
до 95% од вкупно планираните.  

 
V. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
Систематските прегледи ќе ги извршуваат здравс-

твените установи кои вршат примарна здравствена 
заштита, односно специјалисти по училишна медици-
на, односно педијатрија, односно доктори по општа ме-
дицина, и стоматолог, определени со договор.  

 
VI. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
За реализација на мерките и активностите предви-

дени со Програмата за систематски прегледи на учени-
ци и студенти за 2002 година, потребни се следните 
средства: 

Ред.  
бр. Назив Износ во 

денари 
1. За систематски прегледи на 

неосигурени лица ( од вкуп-
но 178,070 ученици и сту-
денти од кои 20% се  неоси-
гурени лица=35,614 х 320.00 
денари) 

11.396.480,00 

2. За систематски стоматолош-
ки прегледи на неосигурени 
лица (од вкупно 178,070 
ученици и студенти од кои 
20% се  неосигурени лица= 
35,614 х 100.00 денари) 

3.561.400,00 

3. Лабораториски прегледи на 
на неосигурени лица (од 
вкупно 178,070 ученици и 
студенти од кои 20% се  не-
осигурени лица=35,614 х 
250.00 денари ) 

8.903.500,00 

 ВКУПНО: 23.861.380,00 
 

VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Вкупните средства за реализација на програмите ќе 

се обезбедат од : 
1. Буџетот на Република Македонија за систематски 

прегледи на  неосигурени ученици и студенти (20% од 
вкупниот број) во износ од 23.861.380,00 денари. 

2. Буџетот на Републиката за партиципација на ла-
бараториски прегледи на 142,456 осигурени ученици и 
студенти (142,456 х 20.00 денари) во вкупен износ од  
2.849.120,00 денари. 
Вкупен износ за реализација на Програмата  

26.710.500,00 денари. 
Надзор над спроведувањето на Програмата врши 

Министерството за здравство и по потреба поднесува 
Извештај до Владата на Република Македонија. 
Програмата ќе се реализира во обем на располож-

ливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година. 
Оваа програма ќе се објави во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

    Бр. 23-2393/1       Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                 на Република Македонија, 
         Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
663. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 
38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за 
Здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 
25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КР-
ВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ЗА  2002 ГОДИНА 
 

В О В Е Д 
 
Крводарителството има нагласено општествено 

значење и претставува дејност од општ интерес за Ре-
публиката. Без потребните количества крв и крвни про-
дукти не е можно да се обезбеди современа квалитетна 
и рационална здравствена заштита на населнието.  
Значењето на крводарителството и обезбедувањето 

на потребните количества на крв и крвни продукти по-
веќекратно се зголемува во вонредни услови. Високиот 
степен на развиеност на крводарителството и резервите 
од крв  и крвни продукти ја зголемуваат ефикасноста 
на здравствената служба и во однос на одбранбената 
способност на Републиката.  
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Крводарителството ги развива особините на хума-

нитарност и солидарност и има воспитно значење кај 
граѓаните, а особено кај младината. Република Македо-
нија како демократска и социјална држава го обезбеду-
ва правото на здравствена заштита на сите свои граѓа-
ни. За остварување на ова право во Републиката треба 
да се обезбедат оптимални количества крв и крвни про-
дукти во секое време и за секој граѓанин кој има потре-
ба од лекување со неа.  
Потребите од крв и крвни продукти се обезбедуваат 

со постојаниот развој на крводарителството. За таа цел, 
Републиката го утврдува значењето, поставеноста и 
принципите на крводарителството и ги обезбедува ад-
министративните, организационите и финансиските ус-
лови за развој на оваа дејност. 

 
1. ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВОЈ НА  
КРВОДАРИТЕЛСТВОТО 

 
Дарувањето крв е лично право и хумана обврска на 

граѓаните што произлегува од правата да се грижат за 
своето здравје и здравјето на другите. 
Тргнувајќи од фактот дека одделни заболувања мо-

жат да се лекуваат со крв и крвни продукти неопходно 
е да се изгради единствен систем на крводарување  и 
од фактот дека само здравиот човек е единствен извор 
за снабдување на крв. 
Оттука произлегува и потребата крводарителството 

во Републиката да се темели на принципите на добро-
волност, солидарност и бесплатност. Принципот на 
доброволност се однесува само на граѓанинот како пое-
динец, бидејќи тој по сопствена волја и без присила се 
определува согласно со своите хумани чувства и свест 
за помагање на болните односно повредените.  
За определбата за дарување крв е потребен висок 

степен на мотивираност која може да се обезбеди само 
со правилна и насочена здравствено-воспитна и моти-
вациска активност во рамките на едно организирано 
општество. Единствената награда на граѓанинот кој да-
рува крв е чувството дека му помогнал или спасил жи-
вот на некој сограѓанин. Истовремено, тоа кај дарите-
лот предизивикува и сигурност дека и нему ќе му биде 
помогнато во случај на потреба.  
Крводарителот за дадената крв не добива никаков 

финансиски надомест. Во исто време, Црвениот крст и 
трансфузиолошката служба не смеат да остваруваат 
никаква добивка освен надомест за реалните трошоци.  
Со самото дарување на крв крводарителот изразува 

највисок степен на солидарност со сите оние на кои таа 
им е потребна без оглед на возраст, пол, раса, боја, на-
ционална или верска припадност. 
Со придржување кон спомнатите принципи, Репуб-

лика Македонија ги исполнува сите поставени услови 
од страна на Светската здравствена организација и Ме-
ѓународната федерација на друштвата на Црвениот 
крст и Црвената полумесечина.  

 
2. ПОТРЕБИ ОД КРВ 

 
Минималните годишни потреби од крв и крвни 

продукти во Република Македонија се одредуваат спо-
ред критериум од одколу 3% од вкупното население. 
Согласно овој критериум, во тековната 2002 година во 
Република Македонија се планира обезбедување на 
55.000 крводарувања и тоа по распоредот што е изгот-
вен од надлежните учесници во Програмата. 
Организирањето и подготовката на крводарителска-

та акција опфаќа: 
- планирање на крводарителска акција во одредена 

средина, 
- утврдување на термин за нејзино изведување, во до-

говор со  организаторот на акцијата од самата средина, 
- редовни контакти и посети во средината во која се 

планира да се изведе акцијата, 

- дистрибуција на информативно-едукативен мате-
ријал (брошури, агитки, плакати, летоци), спроведува-
ње на анкети и предавања, 

- договор со организаторите за  обезбедување на со-
одветен простор и услови за оптимално изведување на 
акцијата, 

- доставување на информативно пропаганден мате-
ријал, објавување на акцијата, 

- организирање на мотивациски предавања, 
- анкетирање и изготвување на списоци на потенци-

јални дарители на крв, 
- учество на волонтери на самата акција за прифаќа-

ње на крводарителите, 
- евидентирање на крводарителската акција на по-

себни формулари, 
- учество во работата на комисиите за крводарител-

ство на разни нивоа, 
- организирање на вонредни акции, особено во слу-

чај на недостиг на крв, 
- редовно информирање за сите крводарителски ак-

ции преку средствата за јавно информирање. 
За болните и повредените од внатрешноста кои се 

лекуваат во Клиничкиот центар - Скопје и за резерви, 
секоја од општините  е должна 30% од планираните ко-
личини крв да ја упати во Републичкиот завод за тран-
сфузиологија.  

 
3. НОРМИ, ПРАВА И ОБВРСКИ 

НА КРВОДАРИТЕЛИТЕ 
 
Согласно принципите на Светската здравствена ор-

ганизација и етичкиот кодекс на Меѓународната феде-
рација на друштвата на Црвениот крст и Црвената по-
лумесечина, како и нашата досегашна регулатива и ис-
куство, се утврдуваат следните норми, права и обврски 
на крводарителите: 

- крводарител во Република Македонија може да 
биде секој човек, без оглед на пол, раса, боја, нацио-
нална или верска припадност, 

- на потенцијалните дарители не смее да се врши 
притисок за дарување крв, 

- кон крводарителите треба да се негува љубезен и 
коректен однос, 

- крводарителите имаат етичка одговорност кон 
здравствената служба и примателите на нивната крв по 
однос на давање реални податоци за прележана болест 
и моменталната здравствена состојба, 

- општествена и морална обврска на секој граѓанин 
барем еднаш во текот на својот живот да биде крвода-
рител,  

- крводарителите треба да бидат здрави граѓани ме-
ѓу 18 до 65 годишна возраст, 

- бројот на крводарувањата во текот на една година 
се ограничува на четирипати за мажи и трипати за жени, 

- при дарувањето на крвна плазма или крвни клетки 
- до дванаесет пати годишно, 

- крв може да се дарува само по претходен лекар-
ски, лабораториски преглед, согласно со претходно   
утврдени медицински критериуми, 

- податоците за крводарителот се третираат како 
професионална тајна вклучувајќи ги и лабораториските 
резултати, 

- на крводарителите им се гарантира дека нивната 
крв ќе биде употребена само како лек за болните или 
повредените без надомест, 

- крводарителите имаат право на благодарници и 
други пишувани признанија, 

- крводарителите добиваат симболични подароци 
со знак на Македонскиот црвен крст или крводарител-
ски белези и пораки, 

- крводарителите добиваат крводарителска книшка, 
а по потреба сертификати од лабораториските резулта-
ти без паричен или друг вид на надоместок како потвр-
да за дарување на крв, 
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- за крводарителите кои дарувале крв над 10 пати со 
оваа програма се обезбедуваат средства за покривање 
на трошоците за учеството во вкупните трошоци  при 
користење на здравствени услуги и лекови, освен за ле-
ковите издадени на рецепт во примарната здравствена 
заштита, ортопедските помагала и лекувањето во 
странство, 

- крводарителите имаат право на  еден  слободен 
ден од работа согласно прописите за работни односи. 

 
4. ЗАДАЧИ  И ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ 

ВО ПРОГРАМАТА 
 
4.1. МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО, во сора-

ботка со Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија (во натамошниот текст: Фонд) предлагаат Програма 
за крводарителство во Република Македонија. 
Министерството за здравство и Фондот го следат 

спроведувањето на програмата и преземаат соодветни 
мерки за нејзино доследно спроведување. 
Министерството за здравство врши надзор над 

учесниците во спроведувањето на Програмата. 
 
4.2. ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА,  во областа на крводарителството ги врши 
следните задачи: 

- Континуирана здравствено-воспитна и мотиваци-
ска работа кај населението; 

- Непосредна подготовка на крводарителските ак-
ции во сите средини, 

- Изготвување на информативно-пропаганден мате-
ријал; 

- Евиденција на крводарителските акции и изготву-
вање на периодични и годишни извештаи за работа 
што ги доставува до Владата на Република Македонија 
преку Министерството за здравство; 

- Доделување на признанија на крводарителите.  
  
4.3. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛО-

ГИЈА И ТРАНСФУЗИОЛОШКИТЕ СЛУЖБИ ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ги вршат следните задачи:  

- Планирање на потребите за крв и крвни продукти 
за населението во Република Македонија, 

- Прибирање, контрола, преработка, чување и дис-
трибуција на крв и крвни продукти, 

- Изработка на крвни продукти и нивна дистрибу-
ција, 

- Здравствена контрола и евиденција на крводарите-
лите, 

- Се грижи за обезбедување на сигурна трансфузија 
на крв и крвни продукти, 

- Ги спроведува утврдените мерки за максимална 
грижа за здравјето  на примателите на крв и продукти, 

- Изготвување месечен, периодичен и годишен из-
вештај за реализација на Програмата за крводарител-
ство, 

- Учество во здравствено-воспитната, мотивациска-
та и истражувачката работа за унапредување и развој 
на крводарителството. 

 
5. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМАТА 
 
5.1. ОРГАНИЗИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ  
       КРВОДАРИТЕЛСКИ АКЦИИ 
 
Во рамките на здравствено воспитните пропаган-

дни материјали и мотивациски средства ќе се реализи-
раат следните активности на Црвениот Крст на Маке-
донија  

a) изготвување на здравствено-воспитни и пропа-
гандни материјали     

Ред.
бр.

 Коли-
чина 

Единеч-
на цена 

Износ во 
денари 

1. Плакат за повик 20,000 12.00 240.000,00 
2. Плакат за 17-ти 

Март 
1,500 15.00 22.500,00 

3. Агитка  20,000 5.00 100.000,00 
4. Евидентни листи 

за акции 
10,000 2.00 20.000,00 

5. Одбележување 
на Денот на Кр-
водарителството  

  300.000,00 

 Вкупно   682.500,00 
 
б) мотивациски средства 
 

Ред.
бр.

 Коли-
чина 

Еди-
нечна 
цена 

Износ 

1. Значка за прво 
дарување 3000 35.00 105.000,00 

2. Значка за 5-то  
дарување 3000 35.00 105.000,00 

3. Значка за 10-то 
дарување 2000 35.00 70.000,00 

4. Значка за 25-то 
дарување 1000 35.00 35.000,00 

5. Плакета за 50-
то дарување 200 900.00 180.000,00 

6. Плакета за 75-
то дарување 50 900.00 45.000,00 

7. Плакета за 100-
то дарување 20 900.00 18.000,00 

8. За општини со 
исполнет годи-
шен план 

 
24 2000.00

 
48.000,00 

  
ВКУПНО:   606.000,00 

 
в) Активности за организирање на крводарителски 

акции   
- Надоместок на трошоци  за организирање на крво-

дарителски акции за Општинските организации на Цр-
вен Крст по 100.00 денари за единица крв  или во вку-
пен износ од 55,000 х 100.00 денари                                  

                                                       5.500.000,00 денари 
 
5.2. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  
 
Активности на Републичкиот завод за транфузиоло-

гија и другите трансфузиолошки служби во Република 
Македонија: 

 
 

Ред. 
бр. 

 Количи-
на 

Единеч-
на цена 

Износ во 
денари 

1. Медицински 
прашалници 
при секое да-
рување 55,000 2 110.000,00

2. Крводарител-
ски книшки 20,000 2.00 40.000,00

3. Надоместоци на 
екипите за крво-
дарување  
за Републички 
завод за транс-
фузиологија 
За другите тран-
сфузиолошки 
служби во Р.М 

20,000

35,000

 
 
 

2,033.00 
 
 

1,947.00 

40.660.000,00

68.145.000,00
 Вкупно   108.955.000,00

 
Во цената по единица крв точка 5.2. под реден број  

3 се пресметани трошоците за: 
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Кеси за крв, реагенси за HIV, HbSAg, HCV, Sifilis, 

благодарен оброк, гориво, плати и надоместоци од пла-
ти за екипите и други трошоци. 

 
5.3. СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТ  
ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА  
 
Средствата за надомест за партиципација при ко-

ристење на здравствени услуги на дарители со над де-
сет крводарувања. 
За 12,000 крводарители по просечна партиципација 

за користење на здравствени услуги по крводарител од 
3,000.00 денари годишно, со вкупен износ од  
                36.000.000,00 денари.  

 
6. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Мерките и активностите од оваа програма ќе се фи-

нансираат од:  
Од Буџетот на Република Македонија за активнос-

тите под точките 5.1. во износ од 6.788.500,00 денари 
преку Министерството за здравство, врз основа на фак-
тури и извештаи за извршени услуги. 
Од Буџетот на Република Македонија, во вкупен из-

нос од 36.000,000.00 денари за партиципација на дарите-
ли со повеќе од 10 крводарувања се дозначуваат до Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија согласно 
член 36 од Законот за здравственото осигурување.  

 Од Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија за мерките и активностите во точка 5.2. од оваа 
програма во вкупен износ од 108.955.000,00 денари, 
врз основа на договор помеѓу Фондот и здравствените 
установи. 

 Програмата ќе се реализира во обем на располож-
ливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година. 
Оваа програма ќе се објави во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

    Бр. 23-2394/1       Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                 на Република Македонија, 
         Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
664. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 
38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за 
здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 
25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, 
донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈ-
КИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2002 ГОДИНА 
 

ВОВЕД 
 
Здравствената дејност на Република Македонија го 

продолжува континуитетот во спроведувањето на пре-
вентивните мерки и активности за унапредување на 
здравствената состојба и заштитата на мајките и децата 
во 2002 година. 
Во структурата на населението според пол и воз-

раст, учеството на жените во репродуктивен период во 
однос на вкупното население во Република Македонија 
е 22,7% (или околу 450.000), додека децата од 0-6 годи-
ни се застапени со 11,2% (или околу 218.000).∗ 
Поради своите специфичности, биолошкото значе-

ње на жените условен од природната улога во репро-
дукцијата на населението и мајчинството, интензивни-
                            
∗ Извор на податоци: Статистички годишник на Република 
Македонија 1999 година. 

те процеси на растот и развојот кај доенчињата и мали-
те деца, оваа група од населението се карактеризира со 
многу свои проблеми, потреби и социјално-медицин-
ски белези. Овие специфичности бараат ангажирање на 
големи кадровски и материјални средства за спроведу-
вање на низа мерки на здравствена заштита. 
Во изминатиот период, во подобрување на здравс-

твената состојба и заштитата на мајките и децата пос-
тигнати се значајни резултати. Стапката на смртноста 
на доенчињата и малите деца е намалена, евидентни се 
позитивни промени во структурата на причините за 
смрт и возрасната структура на умрените доенчиња. 
Значајно е намален бројот на регистрирани заразни за-
болувања, посебно на оние против кои се врши задол-
жителна имунизација. 
Во примарната здравствена заштита на жени во 

репродуктивен период достигнат е просек од околу 
5.560 жени од 15 до 49 година на 1 гинеколог и околу 
650 деца од 0-6 години на 1 лекар во детската заштита. 
Меѓутоа, податоците од подрачје до подрачје се раз-
лични како во однос на достигнатото ниво на здравс-
твена заштита, така и во однос на бројот на жители на 
лекар. 
Со цел да се одржи достигнатото ниво на здравјето 

на мајките и децата и избегне колапс во основните 
здравствени услуги во текот на економската транзици-
ја, потребно е да се изнајдат можности за финансирање 
на активна здравствена заштита на жените и децата со 
кои ќе се подобри квалитетот, а истовремено ќе се 
овозможи: 

- намалување на смртноста на доенчињата; 
- едукација на мајките за основна нега на новоро-

денчето и доенчето; 
- рана детекција, евиденција и дијагноза на деца со 

пречки во развојот; 
- едукација на родители со деца со пречки во разво-

јот за грижа и социјализација на децата; 
- намалување на перинаталната смртност; 
- намалување на морбидитетот од акутни респира-

торни и дијареални заболувања во детската возраст; 
- едукација заради рационализација на антибиотска 

терапија во детската возраст; 
- целосно опфаќање на сите подлежни деца со иму-

низација и намалување на инциденцата на вакцинопре-
вентибилните заболувања во детската и адолесцентна-
та возраст; 

- превенција на болести на зависност и сексуално 
трансмисиони заболувања кај женската и адолесцен-
тната популација; 

- подигање на нивото на информираност на семејс-
твата за здравјето и здравиот начин на живеење; 

- едукација на жените во репродуктивен период за 
сеопфатно користење на расположивите здравствени 
капацитети за контрацепција и планирање на семејс-
твото и рана детекција на малигните заболувања на ге-
ниталните органи; 

- унапредување на здравствената заштита на жените 
во текот на бременоста, породувањето и лактацијата и 
обезбедување на услови за безбедно мајчинство; 

- унапредување на интерсекторската соработка со 
државни и меѓународни институции кои се вклучени 
во унапредување на здравјето на мајките и децата. 

 
СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО 
НА  ЖЕНИТЕ ВО РЕПРОДУКТИВЕН ПЕРИОД 
1. Промоција на планирање на семејството како 

предуслов за безбедно мајчинство и оптимализација на 
услови за правилен раст и развој на децата 
Фертилната популација од 15-49 возраст без оглед 

на полот, брачната состојба, степенот на образованието 
и верската припадност, ќе добива совети за планирање 
на семејството и рана детекција на малигните заболу-
вања на репродуктивните органи како и превенција на 
СТБ (сексуално трансмисионите болести).  
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Извршители се здравствените установи од примар-

ната здравствена заштита и Заводот за здравствена 
заштита на мајки и деца . 

2. Совети за контрацепција 
Совети за контрацепција кај жените во репродук-

тивниот  период (15-49 година), со опфат 10 %. Со оваа 
мерка ќе бидат опфатени најмалку 45,000 жени со про-
сечно две посети по жена, или вкупно 90,000 посети. 
Посебен акцент ќе се даде на жените во руралните под-
рачја и адолесцентките .  
Извршители  се здравствените установи од примар-

ната здравствена заштита. 
3. Здравствено-воспитна дејност 
Оваа мерка опфаќа запознавање на населението со 

анатомијата и физиологијата на органите за репродук-
ција, одговорното родителство, мајчинството и мож-
носта за планирање на семејството. 
Со оваа мерка се опфаќа популацијата од училиш-

ната возраст, адолесцентите и останатите возрасти во 
репродуктивен период: 

- здравствено-воспитни предавања во основните 
училишта, 

- прикажување на филмови со теми од областа на 
планирање на семејството, 

- изготвување, печатење и дистрибуција на здравс-
твено-воспитни средства и научно-истражувачки про-
екти од планирање на семејството. 
Средствата за масовно информирање (радио, ТВ, 

печат) организираат еднаш неделно емисии со содржи-
ни: планирање на семејството, одговорно родителство 
и хуманизација на односите помеѓу половите. 
Извршители се здравствените установи од примар-

ната здравствена заштита, во соработка со Заводот за 
здравствена заштита на мајки и деца . 

4. Заштита на планирана и сакана бременост 
- Пренатална здравствена заштита 
- секоја бремена жена  е должна да изврши 4 прена-

тални прегледи во советувалиште за бремени во вре-
менски интервали кои се назначени во мајчината 
книшка; 

- најмалку 1 ЕХО преглед  од 16 до 20-та гестаци-
ска недела за откривање на морфолошки аномалии на 
плодот.  

- високо ризичните и ризичните бремености се упа-
туваат во специјализирани центри за понатамошно сле-
дење  

- испитување на РХ фактор кај сите бремени прво-
ротки и спроведување на имунопрофилакса на сите РХ 
негативни мајки по раѓање на РХ позитивен плод или 
после абортус; 

- се обезбедува во просек 1,5 патронажни посети по 
бремена, а кај ризичните бремености и повеќе, особено 
на бремени помлади од 16 години и постари од 35 го-
дини, со неповолни социјални услови за живеење и со 
пониска здравствена просветеност;  

- научно-истражувачка и студиско-аналитичка деј-
ност: изготвување, организација и спроведување на се-
лектирани научно-истражувачки проекти и програми 
за проблеми кои произлегуваат од значењето на плани-
рањето на семејството и безбедното мајчинство од 
здравствени аспекти во Република Македонија. Спро-
ведувањето на овие програми ќе биде условено од фи-
нансиските можности и ќе треба да се има предвид 
можното учество во финансирањето и од страна на 
други заинтересирани институции (СЗО, Светска Бан-
ка, УНИЦЕФ, Европска Унија, Совет на Европа и др.). 
Извршители: Здравствени установи во Република 

Македонија. 
- Интрапартална заштита 
- сите бремени жени со фактори на ризична бреме-

ност и породување ќе бидат благовремено упатени за 
третман и породување во соодветните институци  (око-
лу 20% од бремените и родилките); 

- стручна помош при раѓање во здравствена устано-
ва кај околу 97% од бремени, а во домашни услови со 
медицинска помош од акушерка околу 3% од раѓањата; 

- породилиштата секојдневно даваат на увид пода-
тоци на примарната здравствена заштита и патронаж-
ната служба за адресата, тежината при раѓањето и 
здравствената состојба на новородените и ризично ро-
дените деца при исписот.  
Извршители: сите породилишта во Република Ма-

кедонија. 
- Постпартална заштита 
- Во просек 3 патронажни посети по леунка. 
 Првата посета треба да биде извршена во првата 

недела по раѓањето. Здравствените установи ќе доста-
ват полугодишен и годишен извештај за извршените 
патронажни посети до  Заводот за здравствена заштита 
на мајки и деца.  

- Заводот за здравствена заштита на мајки и деца до 
Министерството за здравство доставува извештај за це-
ла Република за претходната година најдоцна до март 
2002 година. 

- Здравствено-воспитна дејност 
- работа во мали групи, разговор со бремени и ро-

дилки со опфат од 20% од бремените и родилките, осо-
бено во руралните подрачја каде нивото на хигиенски-
от, социјалниот и здравствениот стандард е пониско.  

- користење на јавни информативни средства - ра-
дио, ТВ и печат во популаризација на безбедно мајчин-
ство. 

 
Извршители: здравствени установи од примарна 

здравствена заштита и патронажна служба.  
 

СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО 
НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 
 
- Здравствената заштита на деца од предучилишна 

возраст опфаќа: 
- Преглед на новородено дете од лекар во домашни 

услови - по еден преглед во првите седум дена по поро-
дувањето на секое новородено.  

- Водење регистер за сите живородени деца со отво-
рање на здравствени картони, а за деца родени со ризик 
се води посебен Регистер во развојните советувалишта 
по пријава од породилиштата  и се отвора "Картон за 
следење на дете родено со ризик" и тимски се следи 
психофизичкиот развој. 
Сомнителните во заостанување на развојот се ис-

праќаат на верификација за попреченоста, соодветно 
лекување и рехабилитација и понатаму се следат во 
развојното советоувалиште.  За децата родени со ризик 
и подоцна откриени оштетувања се врши пријавување 
и се води републички регистер за деца родени со ризик 
и деца со пречки во развојот во Заводот за здравствена 
заштита на мајки и деца. 

- Децата кои се со поголем ризик од смрт се распо-
редуваат по групи (деца на вештачка исхрана, со рахи-
тис, со мала родилна тежина, со родители без завршено 
основно образование, со лоши станбени и материјални 
услови во семејството, деца без еден родител, хипотро-
фични, со хронични пнеумопатии, акутни болни и др.). 
За овој дел од детската популација со нагласени 
здравствени и социјални ризици, здравствените служби 
во соработка со социјалните служби треба да обезбедат 
поинтензивен надзор во домашни услови преку патро-
нажна служба со цел да се продолжи со надзорот врз 
состојбата на детето и третман во домашни услови. 

- Прегледи и советувања на здраво доенче, во про-
сек по 4 прегледи и просечно годишно по  6 советува-
ња  на ризични деца. Прегледите во III, VI и IX месец 
се систематски прегледи на доенчињата. 
При овие прегледи се врши следење на растот пре-

ку примена на картограмот "Тежина за висина". Пода-
тоците за овие мерења се внесуваат во здравствените 
картони и во нутритивните  карти кои треба секоја мај-
ка задолжително да ги  има; 

- Сите доенчиња и мали деца до 18 месеци да при-
маат анти рахитична профилакса. 
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- Превенција на анемија и кариес во детска возраст. 
- Систематски прегледи на децата во втората и чет-

вртата година од животот со задолжително мерење на 
телесна тежина и висина и проценка на исхранетоста 
(вкупно околу 57.000), продолжување на антирахитич-
на и антикариозна профилакса. 

- Активна имунизација - со целосен опфат на под-
лежните според календарот за имунизација. Оваа мерка 
се спроведува според посебна Програма која се носи 
секоја година. 

- Патронажна дејност 
- 3 патронажни посети по доенче. За децата со пого-

лем ризик, се обезбедуваат поголем број на посети, ка-
ко и совети во советувалиштата за деца. 

- Патронажната дејност, без оглед од кој тип на ор-
ганизираност е, посебно внимание обрнува на обуката 
на мајките за правилна исхрана на доенчињата и мали-
те деца, личната хигиена и хигиената во домаќинство-
то, правилна примена на лекарства ординирани во дет-
ските диспанзери, примена на средства за орална ре-
хидрација во случај на дијареални заболувања, сетови 
за третман на акутни и респираторни заболувања и др. 

 
АКТИВНОСТИ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА 
 
1. Стручно-методолошка помош во извршувањето 

на задачите кои произлегуваат од Програмата за актив-
на здравствена заштита на мајки и деца во Република 
Македонија во 2002 година преку: 

- Посети на медицински единици на село и органи-
зирање на  патронажна служба во општините кои има-
ат стапка на смртност на доенчињата над просекот за 
Републиката. 
При овие посети ќе се изготвуваат плановите за ра-

бота, ќе биде проанализирана целосната превентивна 
работа, ќе се изврши увид во спроведувањето на пре-
вентивните активности како и доктринарните ставови 
од доменот на превентивната и куративната заштита во 
согласност со препораките на СЗО, УНИЦЕФ и Кон-
венцијата на правата на децата. 

2. Следење на здравствената состојба и заштитата 
на мајки и деца преку: 

- Следење, обработка и анализа на податоците од 
виталната и здравствената статистика. 

- Следење и анализа на податоците за причината на 
смрт на  умрените доенчиња и  од систематските прег-
леди на деца од 0-6 години. 

- Прибирање на податоците и регистрација на деца-
та со пречки во развојот врз основа на пријавите од 
страна на комисиите за категоризација на деца, офор-
мување регистри по категорија на оштетување. 

3. Активности за едукација на здравствениот кадар 
кој работи во примарната здравствена заштита според 
стандардите на СЗО/УНИЦЕФ и Стратегијата за здрав-
је преку организација и учество на семинари. Во семи-
нарите ќе бидат вклучени и странски експерти од соод-
ветна област. Континуираната едукација на здравстве-
ниот кадар кој работи во примарната здравствена заш-
тита на жени и деца е основен предуслов за инплемен-
тирање на современи стандарди на меѓународното 
здравство во рамките на превентивната здравствена 
заштита: 

- Изготвување, печатење и дистрибуција на здравс-
твено-воспитни материјали за промоција на здрав на-
чин на живот на теми: "Болестите на зависност" и 
"Правилно телесно држење", за хумани односи меѓу 
младите, планирање на семејството и контрацепција, за 
безбедно мајчинство, хигиено-диететски режим и ис-
храна на трудницата.  

4. Изготвување и печатење на унифицирана листа 
на ризични фактори по која ќе се евидентираат ризично 
родените деца на цела територија на Републиката, об-
разец за пријавување на ризично родените деца и деца 
со пречки во развојот, единствена форма на регистар 
на ризично родени деца и деца со пречки во развојот. 

5. Здравствено воспитна дејност -  преку предавања 
во средните училишта со теми: планирање на семејство-
то со контрацепција, физиологија на репродукција, пре-
венција на  болести на зависност (дрога, алкохол и пу-
шење), превенција на сексуално трансмисиони заболува-
ња (СИДА) - вкупно 350 предавања и работа во мали 
групи. При овие предавања се користат аудиовизуелни 
методи (проекција на видеокасети, слајдови и др.). 

 
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
1.За реализација на програмските активности за 

заштита на неосигурените мајки и деца за 2002 година, 
потребни се следните средства: 

 
Ред. 
бр. Назив Износ во де-

нари 
1.  Пренатални прегледи 5,000 

неосигурени бремени жени 
(20% од вкупниот број на ра-
ѓања) по 4 прегледи = 20,000 
прегледи по 600 денари и по 
еден ЕХО х 350.00 

 
 

13.750.000,00 
2. Интрапартална заштита 

а) Неоперативно породува-
ња (4,000 х 15.000,00 денари 

 
 

60.000.000,00 
 б) Оперативно породување - 

царски рез (1,000 х 
40.000,00 денари 40.000.000,00 

3. Одредување на крвна група  
и Rh фактор за мајката и де-
тето 5,000 прегледи х 150.00 
денари 750.000,00 

4. Ro-gam (за мајките со нега-
тивен Rh фактор 750  жени 
х 3,800 денари ) 

 
2.850.000,00 

5.  Патронажни прегледи на ле-
унки и новороденчиња и до-
енчиња (5,000 по три посети  
или вкупно 15,000 патрона-
жи х 100.00 денари) 

 
 

1.500.000,00 
6. Лекарски преглед на ново-

роденчиња родени во до-
машни услови  (750 прегле-
ди  х 320.00 денари) 

 
240.000,00 

7. Куративни лекарски прег-
лед до 1 година (5,000 х 6 
прегледи х 320.00 денари) 9.600.000,00 

9 Лекарски ортопедски прег-
лед  со ЕХО  на доенчиња  
по 1 преглед (5,000 прегле-
ди по 500.00 денари) 

 
2.500.000,00 

10. Следење на деца родени со 
ризик (700 деца по 2 прегле-
да х 320.00 денари) 

 
448.000,00 

12. Активности на Заводот за 
здравствена заштита на мај-
ки и деца   

 
3.000.000,00 

 Вкупно    134.638.000,00 
 
2. Средства за покривање на партиципација на оси-

гур ните мајки и деца  до 1 година. е 
Ред. 
бр. Назив Износ во де-

нари 
1. Интрапартална заштита: 

а) Неоперативни породувања 
(16,000 х 1.250,00 денари. 
б) Оперативни породувања - 
царски рез 
(4,000 х 3.700,00 денари) 

 
 

20.000.000,00 
 

14.800.000,00 
2 Специјалистичко-консулта-

тивни и болнички здравс-
твени услуги на доенчиња 
до една година 20,000 х 
2.000,00 денари просечно. 

 
 

40.000.000,00 
 Вкупно за партиципацијата   74.800.000,00 
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3. Мерките и активностите предвидени со оваа  
програма за осигурените лица се финансираат според 
општите акти на Фондот  за здравствено осигурување 
на Македонија, врз основа на договор со здравствените 
установи. 
Вкупните средства за реализација на програмите ќе 

се обезбедат од:  
1.Буџетот на Република Македонија во износ од 

134.638.000,00 денари за пружање на здравствени услу-
ги на неосигурени мајки и деца до 1 година. 

2. Буџетот на Република Македонија во износ од 
74.800.000,00 денари на име партиципација на осигуре-
ните мајки и деца до 1 година ги дозначува до Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија согласно 
член 36 од Законот за здравственото осигурување. 
Вкупен износ за реализација на Програмата 

209.438.000,00 денари.    
Програмата ќе се реализира во обем на располож-

ливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година. 
Оваа програма ќе се објави во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

    Бр. 23-2395/1       Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                 на Република Македонија, 
         Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
665. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 
38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за 
Здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 
25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година,  
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕ-
ЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2002 ГОДИНА  
Задолжителна имунизација се спроведува контину-

ирано и по епидемиолошка индикација. 
I. Континуирано се спроведува против: туберкулоза 

(Tuberculosis), дифтерија (Diphtheria), голема кашлица 
(Pertussis), тетанус (Tetanus), детска парализа 
(Poliomyelitis acuta), мали сипаници (Morbilli), заушки 
(Parotitis), црвенка (Rubeola), за сите лица од определе-
на возраст, според оваа Програма. 

II. По епидемиолошка индикација се спроведува 
против: мали сипаници (Morbilli), туберкулоза 
(Tuberculosis), беснило (Lyssa), жолта треска (Febris 
Flava), колера (Cholera), цревен тифус (Typhus 
abdominalis), тетанус (Tetanus), вирусна жолтица 
(Hepatitis B) и детска парализа (Poliomyelitis acuta). 
Задолжителна имунизација против заразните болес-

ти од точките I и II се спроведува согласно Правилни-
кот за условите и начинот на вршење задолжителна 
имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса про-
тив заразните болести и за лицата кои подлежат на таа 
обврска. 

 
I. КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА 
 
Имунизација против туберкулоза: 
 
А. Вакцинирање се врши: 
1)  на  сите деца без тестирање до крајот на првата 

година од животот. 
2) на сите деца од навршена прва година до навр-

шена тринаесетгодишна возраст со претходно тестира-
ње, кои примарно не се вакцинирани, ако не реагираат 
на туберкулин, или кај кои реакцијата на туберкулин 
во пречник е помала од 6 мм. 

Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца во седумгодишна возраст, односно 

во прво одделение на основното училиште со претход-
но тестирање 

2) на сите младинци од четиринаесетгодишна воз-
раст, односно во завршното одделение на основното 
училште со претходно тестирање. 

 
Имунизација против дифтерија, тетанус и голе-

ма кашлица 
 
А. Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца родени од 01.10.2001 година до 

30.09.2002 година, на возраст определена со календа-
рот за имунизација. 

2) на сите деца до навршена петгодишна возраст, 
кои дотогаш не се уредно вакцинирани, а не прележале 
голема кашлица. 

 
Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца комплетно вакцинирани во 2001 го-

дина против дифтерија, тетанус и голема кашлица, на 
возраст определена со календарот за имунизација. 

2) на сите деца комплетно вакцинирани до петго-
дишна возраст, ако од вакцинацијата поминало најмал-
ку една година, а не повеќе од две години. 

3) на сите деца  на четиригодишна возраст, против 
голема кашлица ако претходно биле вакцинирани и ре-
вакцинирани, според календарот за имунизација со ед-
на доза на дифтерија, тетанус и пертусис вакцина. 

 
Имунизација против дифтерија и тетанус 
 
А. Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца до петгодишна возраст кои не се 

вакцинирани, а ја прележале големата кашлица. 
2) на сите деца родени од 1988 година наваму, кои 

не биле уредно вакцинирани против дифтерија и тета-
нус. 

 
Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца на седумгодишна возраст, односно 

прво одделение на основното училиште и четиринае-
сетгодишна возраст, односно завршното одделение на 
основното училиште, кои порано уредно се вакцинира-
ни и ревакцинирани против дифтерија и тетанус спо-
ред календарот за имунизација. 

2) на сите деца до четиринаесетгодишна возраст 
вакцинирани прв пат во 2001 година против дифтерија 
и тетанус, ако од вакцинирањето поминало една годи-
на. 

 
Имунизацијата на деца постари од седумгодиш-

на возраст се врши со посебна Ди-Те вакцина (pro 
adultis). 

 
Имунизација против тетанус 
 
А. Вакцинирањето се врши: 
1. На сите младинци од навршена четиринаесетго-

дишна возраст до навршена осумнаесетгодишна воз-
раст, кои порано не биле вакцинирани против тетанус. 

 
Б. Ревакцинирање се врши 
1) на сите лица на осумнаесетгодишна возраст, од-

носно завршната година на средно образование, кои 
претходно биле вакцинирани и ревакцинирани против 
тетанус со вакцина Ди-Те-Пер, односно Ди-Те или Те. 

2) на сите младинци на четиринаесетгодишна воз-
раст односно до осумнаесетгодишна возраст кои во 
2001 година за првпат биле вакцинирани против тета-
нус, ако од вакцинирањето поминало една година. 
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Имунизација против детска парализа 
 
А. Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца родени од 01.10.2001 година до 

30.09.2002 година, според календарот за имунизација. 
2) на сите деца родени од 01.10.1988 година до 

20.09.2001 година кои порано не биле вакцинирани. 
 
Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца комплетно вакцинирани во 2001 го-

дина, ако од вакцинирањето поминало една година. 
2) на сите деца  на седумгодишна возраст, односно 

во првото одделение на основното училиште и на чети-
ринаесетгодишна возраст, односно во завршното одде-
ление на основното училиште. 

 
Имунизација против мали сипаници 
 
А. Вакцинирање се врши: 
1. На сите деца од навршени дванаесет месеци до 

навршена четиринаесетгодишна возраст кои не преле-
жале мали сипаници. По правило вакцинацијата мора 
да се изврши најдоцна до наполнета осумнаесетмесеч-
на возраст. 
Вакцинацијата се врши истовремено со вакцинира-

њето против заушки и рубеола со давање комбинирана 
вакцина - против мали сипаници, заушки и рубеола 
(М.Р.П.). 

 
Б. Ревакцинирање се врши: 
1. На сите деца на седумгодишна возраст, односно 

во првото одделение на основното училиште (во поче-
токот на учебната година) а најдоцна до крајот на ме-
сец октомври, со вакцина  М.Р.П. 

 
Имунизација против заушки 
 
А. Вакцинирање се врши: 
1. На сите деца од навршена дванаесетмесечна воз-

раст до навршена четиринаесет годишна  возраст и тоа 
со еднократно вакцинирање. 
Вакцинирањето се врши по правило истовремено со 

вакцинирање против мали сипаници и рубеола со дава-
ње на комбинирана вакцина (М.Р.П.). 

 
Б. Ревакцинирање се врши: 
1. На сите деца на седумгодишна возраст, односно 

во прво одделение (во почеток на учебната година), а 
најдоцна до крајот на месец октомври со вакцина 
М.Р.П. 

 
Имунизација против рубеола 
 
А. Вакцинирање со врши: 
1. На сите деца од навршена дванаесетмесечна воз-

раст до навршена четиринаесетгодишна возраст со ед-
нократно вакцинирање. 
Вакцинирањето се врши по правило истовремено со 

вакцинирањето против мали сипаници, заушки и рубе-
ола со давање на комбинирана вакцина - М.Р.П. 

 
Б. Ревакцинирање се врши: 
На сите деца на седумгодишна возраст, односно во 

прво одделение (во почеток на учебната година), а нај-
доцна до крајот на месец октомври со вакцина М.Р.П. . 
На четиринаесетгодишна возраст на сите деца од 

женски пол, односно во осмото одделение на основно-
то училиште со вакцина против рубеола. 

 
Имунизација против определените заразни болести 

со оваа Програма се врши по следниот: 

КАЛЕНДАР НА ИМУНИЗАЦИЈА 
_______________________________________________ 

 
Возраст на лица    Болест против која      Вакцинација 
 што подлежат      се врши имунизација   Ревакцинација 
на имунизација     
_______________________________________________ 

 
до 1 година Туберкулоза                   вакцинирање 
                              (без тестирање)     

 
4,5 и 6 мецеси Дифтерија,тетанус,       вакцинирање 
                               пертусис (3 дози)  

 
4,5 1/2 и 7  Детска парализа            вакцинирање 
месеци   (3 дози тритипна  

  орална вакцина) 
 

13 месеци Мали сипаници,  
заушки и рубеола вакцинирање  
(една доза на МРП) 

 
18 месеци Дифтерија,тетанус, 

пертусис       I. ревакцинирање 
  (1 доза) 
 

20 месеци Детска парализа  
(1 доза)       I. ревакцинирање 

 
4 години  Пертусис (1 доза на         

дифтерија,тетанус,  
пертусис)     II. ревакцинирање 

 
7 години  Мали сипаници,       I. ревакцинирање 
(I одд.)  рубеола и заушки     I. ревакцинирање 

(1 доза на МРП)     
Туберкулоза (со  
тестирање) 
Детска парализа    II. ревакцинирање 
(1 доза)  
Дифтерија, 
тетанус (1 доза)     III. ревакцинирање 

 
14 години Туберкулоза  
(VIII одд.)  (со тестирање)         II. ревакцинирање 
 

  Рубеола (само         II. ревакцинирање 
женски деца 
-1 доза)        

  Детска парализа    III. ревакцинирање 
(1 доза)  

  Дифтерија,    IV. ревакцинирање 
тетанус (1 доза)  

 
18 години* Тетанус (1 доза)      V. ревакцинирање 
_______________________________________________ 
* или во завршната година на средното образование 

 
II. ИМУНИЗАЦИЈА ПО ЕПИДЕМИОЛОШКА  

ИНДИКАЦИЈА 
 
1. На  задолжителна имунизација против мали сипа-

ници ако постои епидемиолошка индикација подлежат 
деца од наполнети шест до дванаесет месеци, со тоа 
што тие деца треба повторно задолжително да се вак-
цинираат по наполнета петнаесетмесечна возраст, а 
најдоцна до наполнета двегодишна возраст.  
На имунизација против мали сипаници подлежат и 

деца од наполнета осумнаесетмесечна возраст до на-
полнета четиринаесетгодишна возраст што се вакцини-
рани против мали сипаници, ако за тоа постојат епиде-
миолошки индикации (заболувања на вакцинираните, 
или епидемијата на мали сипаници кај деца од таа воз-
раст). Индикации за вакцинација утврдува Министерс-
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твото за здравство на предлог  од Републичкиот завод 
за здравствена заштита, ако од претходното вакцинира-
ње против мали сипаници поминало повеќе од една го-
дина . 

2. На задолжителна имунизција против туберкулоза 
подлежат лица до дваесетипетгодишна возраст кои се 
посебно изложени на туберкулозна инфекција (контак-
ти во семејството со заболени од туберкулоза и лица 
кои почнуват со работа во здравствени организации 
што се занимаваат со дијагностика и лекување на ту-
беркулозата или во породилиште и детски предучи-
лишни установи). 

3. На задолжителна имунизација против тетанус 
подлежат и лицата од 14 до 18  годишна возраст, а во  
случај на повреда - и по тој период, ако дотогаш не се 
имунизирани против таа болест или не се потполно 
имунизирани,  ако немаат доказ за  имунизирањето, 
или поминале повеќе од 10 години од последната иму-
низација, односно ревакцинација. 
Имунизацијата се врши со давање на две дози вак-

цина во растојание од еден до три месеци.  
На задолжителна имунизација против тетанус под-

лежат и сите повредени лица кај кои од потполната 
вакцинација или ревакцинација поминале повеќе од 1, 
а помалку од 10 години. Овие лица се вакцинираат со 
една доза вакцина, а серопрофилакса не се спроведува. 
Серопрофилакса против тетанус е задолжителна за 

сите повредени лица што не се имунизирани против те-
танус, за лица за кои нема докази дека се имунизирани, 
ако лицето е вакцинирано само со една доза на вакцина 
во период подолг од три месеци пред денот на повреда-
та и  ако од последната имунизација односно ревакци-
нација изминале повеќе од 10 години.  
Серопрофилакса против тетанус се врши веднаш по 

утврдувањето на индикацијата со давање на првата до-
за вакцина против тетанус.  
Серопрофилакса против тетанус се врши така што, 

на повреденото лице му се дава соодветна доза хуман 
антитетанусен имуноглобулин или антитетанусен серум.  

4. На задолжителна имунизација против беснило 
подлежат сите лица  изложени на инфекција со вирусот 
на беснило: 

1) лице што го каснало или на друг начин го повре-
дило бесно или на беснило сомнително диво или до-
машно животно;  

2) лице што го каснало или на друг начин го ранило 
бесно или на беснило сомнително животно кое неможе 
да се подложи на десетдневна ветеринарна контрола; 

3) лице што го каснало бесно или на беснило сом-
нително животно, кое  животно во рок од десет дена од 
повредувањето на лицето,  ќе покаже знаци на беснило, 
ќе пцовиса, ќе биде убиено или ќе отскита; 

4) лице што можело да се зарази со вирус на бесни-
ло преку лигавица или оштетена кожа. 
Имунизација против беснило е задолжителна и се 

врши со интрамускуларно давање на вакцина против 
беснило произведена од култура на келии со најмалку 
од 2,5 И.Е. заштита по доза и тоа веднаш по утврдува-
њето на индикацијата, нулевиот - истиот ден со две до-
зи, а 7-от и 21-от ден со по една доза вакцина.  
Истовремено со имунизација против беснило се вр-

ши имунизација односно ревакцинација против тета-
нус, во согласност со прописите.  

5) на предекспозициона имунизација против бесни-
ло подлежат и лицата што се професионално загрозени 
од инфекција со вирус на беснило, како што се: лабора-
ториски работници, ветеринарски хигиеничари, вете-
ринари, ловочувари, препаратори. Имунизацијата се 
врши со давање на три дози вакцина и тоа нулевиот, 7-
от и 30-от ден. Имунитетот се одржува со давање на 
една доза вакцина на секои три години. 

6) на лицата што се комплетно предекспозиционо 
или постекспозиционо имунизирани против беснило, 
во случај на повторно повредување им се даваат три 

дози вакцина против беснило ако од имунизацијата из-
минале до три години, без серопрофилакса и тоа нуле-
виот-истиот ден,  3-от и 7-от ден. Ако изминале повеќе 
од три години се врши потполна имунизација, при ис-
товремена примена на серопрофилакса. 
Серопрофилаксата против беснило е задолжителна 

за сите лица изложени на инфекција со вирусот на бес-
нило заклучно со точка 1, 2, 3 и 4. Серопрофилаксата 
се врши веднаш по утврдувањето на индикацијата со 
давање на првите две дози вакцина против беснило. 
Серопрофилакса против беснило се врши со давање 

на повреденото лице  20 И.Е. хуман антирабичен иму-
ноглобулин (HRIG) на 1 кг телесна тежина.  

5. На задолжителна имунизација против жолта тре-
ска подлежат лица што патуваат во земја во која пос-
тои таа болест, или која бара имунизација против таа 
болест, а се врши со давање на една доза вакцина нај-
доцна десет дена пред доаѓањето во ендемското под-
рачје. Имунизацијата повторно се врши по десет годи-
ни. 

6. На задолжителна имунизација против колера 
подлежат лица што патуваат во земји  во кои се бара 
имунизација против таа болест, а се врши со давање на 
две дози вакцина во растојание од најмалку осум дена. 
Имунизацијата повторно се врши по шест месеци. 

7. На задолжителна имунизација против цревен ти-
фус подлежат: 

1) лица вработени за одржување на комуналната 
хигиена; 

2) лица што живеат во  исто домаќинство со баци-
лоносители на цревен тифус. 

3) лица според епидемиолошки индикации што ќе 
ги утврди надлежниот орган во Републиката. 
Имунизација против цревен тифус се врши со дава-

ње на две дози вакцина во растојание кое не смее да 
биде пократко од петнаесет дена, ниту подолго од три 
месеци.  
Ревакцинација на лицата што подлежат на задолжи-

телна имунизација против цревен туфус се врши по ис-
текот на една година од денот на имунизацијата, а се 
повторува секои три години, се додека тие лица се вра-
ботени на определени работи, односно се додека посто-
јат епидемиолошки индикации. 
Како посебна контраиндикација  за имунизација 

против цревен тифус се смета бременоста, во текот на 
целото траење и периодот на лактација, како и возраст 
до три години  и после 60-тата година. 

8. На задолжителна имунизација против дифтерија 
подлежат лица постари од 14 години кои патуваат во 
подрачја зафатени со епидемија од дифтерија и во ви-
соко ризични подрачја и тоа: 

1) лица кои не се вакцинирани односно ревакацини-
рани против ова заболување. 

2) лица кои немаат документација за извршена иму-
низација. 

3) лица на кои од имунизацијата односно ревакци-
нацијата поминало десет и повеќе години. 
Имунизацијата по точка 1 и 2 се врши со две дози 

вакцина на Di-Te pro adultis, а лицата од точката 3 се 
имунизират со една доза на Di-Te pro adultis. 
Имунизацијата на лицата треба да се изврши нај-

малку 30 дена пред заминување  во подрачја зафатени 
со епидемија од дифтерија и во високо ризични под-
рачја.  
Ако дифтеријата се појави во епидемиска форма на 

задолжителна имунизација против дифтерија подлежат 
и лицата постари од четиринаесет годишна возраст, 
кои можат да бидат изложени на опасност од зараза. 
Лицата кои не се вакцинирани односно ревакцинирани 
и лицата кои немаат документација за извршена иму-
низација, се вакцинираат со две дози вакцина Di-Te ( 
pro-adultus), а на лицата кај кои од вакцинирањето, од-
носно ревакцинирањето поминало повеќе од 10 години 
им се дава 1 доза вакцина Di-Te ( pro-adultus).   
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9. Имунизација против хепатитис Б. 
Имунизацијата против хепатитис Б се врши со вак-

цинирање и ревакцинирање  со вакцина против хепати-
тис Б, произведена со метода на генетски инжинеринг. 
На имунизација против хепатитис Б подлежат: 
1. сите лица во здравствените и други организации 

кои при својата секојдневна работа доаѓаат во непосре-
ден контакт со инфицирани лица и /или со инфективен 
материјал ( крв, екскрети, секрети) 

2. новороденчиња од HBsAg позитивни мајки; 
3. болни на хемодијализа; 
4. полови партнери на HBsAg позитивни лица; 
5. штитеници на заводи за ментално ретардирани; 
6. интравенски наркомани; 
7. хемофиличари. 
За вакцинација на новороденчиња и деца помлади од 

10 години се дава доза од 10 микрограма/мл вакцина. 
За вакцинација на лица постари од 10 години се да-

ва доза од 20 микрограма/мл вакцина. 
За вакцинација на пациенти на дијализа се дава 

двојна доза за соодветната возраст. 
Ревакцинација се врши според епидемиолошките 

индикации, со една доза вакцина. 
На серопрофилакса подлежат новороденчиња на 

HBsAg позитивни мајки и лица кои имале акцидент со 
инфективен материјал, веднаш по утврдената индика-
ција, со истовремено отпочнување на вакцинацијата 
против хепатитис Б. 
Серопрофилакса се врши со интрамускуларно дава-

ње на хуман хепатитис Б имуноглобулин - ХБИГ, во 
доза во 250 ИЕ за новороденчиња, односно 12 ИЕ на 
еден килограм телесна тежина за возрасни.  

10. Имунизација  против детска парализа 
1) на задолжителна имунизација против детска па-

рализа подлежат лица согласно епидемиолошките ин-
дикации. 

2) имунизацијата се спроведува со жива орална по-
лио вакцина, освен за лицата за кои постои индикација 
за давање на мртва полио вакцина. 

3) имунизацијата ја спроведуваат соодветните 
здравствени организации во Републиката. 

4) имунизацијата ќе се спроведува во време, воз-
раст и на утврден начин согласно упатството кое ќе го 
изготви Републички завод за здравствена заштита - 
Скопје. 

 
III. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  
 
За реализација на мерките и активностите предви-

дени со Програмата за задолжителна имунизација на 
населението за 2002 година потребни се : 

 
ВАКЦИНИ ЗА КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА 

 
    Табела 1 

 Вид на 
вакцина 

Број на дози Единечна 
цена 

Вкупна  
вредност 

     
1 DI TE AL 40,000.00 9.10 364,000.00
2 DI TE PRO 

ADULT 
65,000.00 9.03 586,950.00

3 RUBEOLA 30,000.00 69.54 2,086,200.00
4 MRP 90,000.00 172.63 15,536,700.00
5 TUBERKU

LIN 
100,000.00 13.70 1,370,000.00

6 IMOVAX 
MUMPS 

1,000.00 0.00 0.00

7 MORBILI 1,000.00 0.00 0.00
8 BCG 100,000.00 10.95 1,095,000.00

9 TETAVAX 60,000.00 7.87 472,200.00
10 DI TE PER 200,000.00 13.70 2,740,000.00
11 POLIO 200,000.00 12.45 2,490,000.00
12 POLIO IPV 1,000.00  0.00

 VKUPNO   26,741,050.00
 
 

ВАКЦИНИ ПО ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИНДИКАЦИИ 
 
    Табела 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
I 
 
V. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Вкупните средства за реализација на оваа програма 

ќе се обезбедат од: 
Буџетот на Републиката за активностите за набавка 

на вакцинии, серуми, здравствени услуги за преглед, 
имунизација и материјални трошоци на неосигурени 
лица (20% од 26,741,050.00 + 6,698,431.00 + 
130,818,012.00 - 59,384.00) во вкупен износ од  
27,639,627.00 денари. 
За набавка на вакцини, здравствени услуги за прег-

лед, имунизација и материјални трошоци за точка 16 и 
21 од Табела 2, во вкупен износ од 59,384.00 денари ќе 
ги обезбедат соответните овластени институции, а тро-
шоците на истите ќе ги надоместува барателот. 
Средствата за здравствените услуги и за набавка на 

вакцинии, серуми за осигурените лица се обезбедуваат 
од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
врз основа на договор помеѓу Фондот и здравствените 
установи. 
Здравствените услуги за вакцинации на училишни-

те деца што не се предвидени со оваа програма, покри-
ени се со Програмата за систематски прегледи на уче-
ници и студенти во Република Македонија. 
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Програмата ќе се реализира во обем на располож-

ливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

     Бр. 23-2396/1        Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

666. 
Врз основа на член 32 точка 1 од Законот за здравс-

твена заштита ("Службен весник на Република Маке-
донија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 
година, донесува 

  
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 
 
Со Програмата  за превентивна здравствена зашти-

та во Република Македонија за 2002 година, утврдени 
се мерки, задачи и активности што треба да ги реализи-
раат 10 заводи за здравствена заштита и Републичкиот 
завод за здравствена заштита - Скопје. 
Со мерките, задачите и активностите утврдени во 

оваа програма се обезбедува на сите граѓани на Репуб-
лика Македонија остварување на загарантирани права, 
утврдени потреби и интереси со Законот за здравстве-
ната заштита што имаат карактер на унапредување на 
здравјето и преземање на мерки и активности за спре-
чување и сузбивање на заболувањата, како и оствару-
вање на задачите и активностите на заводите за здравс-
твена заштита утврдени со член 110 од Законот за 
здравствената заштита.  
Со мерките, задачите и активностите утврдени во 

Програмата за реализација на заводите за здравствена 
заштита во соработка со Републичкиот завод за здравс-
твена заштита се обезбедува и спроведување на одред-
бите на поголем број на закони со кои се регулирани 
прашањата за следење, истражување и проучување на 
здравствената состојба на населението, причините за 
појавата и ширењето на заразните и други болести што 
имаат социјално-медицинско значење, како и влијание-
то на еколошките фактори врз здравјето, предлагање и 
преземање на мерки заради заштита и унапредување на 
здравјето на луѓето. 
Во Програмата утврден е видот на задачите и ак-

тивностите, содржината, обемот и роковите за нивно 
извршување како и финансиските средства за оствару-
вање на Програмата.  
Мерките, задачите и активностите ќе ги вршат са-

нитарно-хигиенската, епидемиолошката, лабораторис-
ката и социјално-медицинската дејност на заводите за 
здравствена заштита со седиште во општините: Битола, 
Кочани, Куманово, Охрид, Прилеп, Струмица, Скопје, 
Тетово, Велес и Штип. Овие 10 заводи ќе ги вршат за-
дачите и за потребите на населението од новооснова-
ните општини според Законот за територијална подел-
ба на Република Македонија и определување на под-
рачјата на единиците на локалната самоуправа преку 
спроведување на санитарно-хигиенската, епидемио-
лошката, лабораториската и социјално-медицинската 
дејност.   
Републичкиот завод за здравствена заштита ќе ги 

врши задачите за потребите на населението од Репуб-
лика Македонија освен во цитираните четири дејности 
и во заштитата на населението од јонизирачки зрачења, 
како и испитувањето и контролата на лековите.  
Поодделно реализацијата на утврдените задачи и 

активности ќе се врши и тоа: 

I. САНИТАРНО-ХИГИЕНСКА ДЕЈНОСТ 
 
Во рамките на санитарно-хигиенската дејност во за-

водите за здравствена заштита се врши: 
Следење, спроведување и предлагање мерки за 

снабдување на населението со здравствено исправна 
вода за пиење; 
Санитарен надзор над објектите за водоснабдување, 

над извориштата и нивната околина; 
Следење на здравствената исправност на водата за 

пиење со бактериолошки анализи и со санитарно-хеми-
ски анализи, во обем за основна анализа, периодична, 
за нови зафати и по хигиено-епидемиолошки индика-
ции; 
Следење на отстранувањето на цврстите и течните 

отпадни материи, вклучувајќи и медицински отпад,  
надзор над објектите и локациите за отстранување, 
преработка на крајна диспозиција на отпадните мате-
рии; 
Следење на хигиенскиот квалитет на површинските 

и отпадни води од здравтвено-еколошки аспект; 
Следење на состојбата на загаденост на воздухот од 

здравствено-еколошки аспект и влијанието врз  здравс-
твената состојба на населението: 
Следење на бучавата во комуналната средина и 

влијанието врз здравствената состојба на населението: 
Предлагање мерки за заштита на воздухот од зага-

дување; 
Санитарно-хигиенски надзор над објектите од јав-

ниот сообраќај како и над предучилишните и училиш-
ните објекти, стопански и здравствени објекти; 
Следење и проучување на исхраната и ухранетоста 

на населението; 
Следење на здравствената исправност на прехран-

бените производи со бактериолошка анализа и со ос-
новна санитарно-хемиска анализа; 
Следење состојбите во објектите за производство и 

промет на прехранбените производи и во објектите за 
општествена исхрана; 
Следење и проучување на хигиенските услови во 

работната средина. 
 
а ) Заводи за здравствена заштита 
Санитарно-хигиенската дејност во заводите за 

здравствена заштита е должна на секои шест месеци, а 
по индикација и почесто да доставува до Републичкиот 
завод за здравствена заштита  санитарно-хигиенска 
процена за територијата што ја покрива со истакнува-
ње на актуелните проблеми и потенцијални ризични 
состојби од здравствен аспект. 

 
1. Следење на состојбата со водоснабдувањето и 

квалитетот на водата за пиење 
 
Во текот на годината секој завод врши редовни са-

нитарно-хигиенски теренски извидувања на јавните во-
доснабдителни објекти со оценка за сигурност на об-
јектот и можност за евентуални загадувања и ризик по 
здравјето на населението. По хигиено-епидемиолошки 
индикации се вршат санитарно-хигиенски теренски из-
видувања и на индивидуални водоснабдителни објекти. 
Останатите јавни објекти во малото стопанство, 

крајпатни чешми, споменички чешми, чешми во рекре-
ативни подрачја и др. ќе бидат опфатени најмалку ед-
наш годишно. Квалитетот на водата се контролира со 
земање мостри за бактериолошка и физичко-хемиска 
анализа; бројот на мострите за секој објект ќе биде сог-
ласно прописите за хигиенска исправност на водата за 
пиење. 
Обемот на следење на водоснабдувањето на град-

ските и селските населби во Република Македонија е 
даден во (Табела 1 и 2).  
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1.1. Здравствена евиденција на водоснабдителнтие 

објекти 
 
Заводите  за здравствена заштита водат здравствена 

евиденција на водоснабдителните објекти по утврдена 
единствена стручна методологија. 

 
2. Следење на површинските води од здравствено-

еколошки аспект 
 
Следењето на квалитетот на површинските води ќе 

се врши на оние места кои претставуваат здравствен 
интерес, со цел за преземање мерки и спречување на 
можните штетни влијанија врз здравствената состојба 
на населението. Следењето ќе се врши со санитарно-
хигиенски увиди на објектите и локалитетите кои се од 
здравствен интерес, од страна на стручен тим на тери-
торијално надлежниот завод за здравствена заштита, во 
соработка со Републичкиот завод за здравствена заш-
тита по потреба. Основни супстрати на активност се 
водите кои се користат како изворишта на води за пие-
ње, водите кои се користат за спротско рекреативни це-
ли и водите кои се користат како води за примарно 
земјоделско производство - води за   наводнување на 
култури кои се консумираат во свежа состојба, како и 
за култури кои се користат во механички или термички 
обработена состојба. 
Бројот на увиди и на земање на мостри за бактерио-

лошка и физичко-хемиска анализа ќе биде најмалку 
два пати годишно или вкупно околу 250 објекти и ло-
калитети и најмалку 550 мостри вода за лабораториска 
анализа. Бројот на увиди и бројот на мостри според ак-
туелни хигиенско-епидемиолошки состојби, може да се 
зголемува. Обемот на следење на површинските води е 
даден во табела 3. 
Податоците од извршените санитарно-хигиенски 

теренски извидувања и резултатите од извршните ана-
лизи ќе се обработуваат статистички и за утврдените 
состојба ќе се изготвуваат редовни полугодишни и го-
дишни извештаи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Следење на квалитетот на воздухот во населени-

те места и влијанието на загадениот воздух врз здравје-
то на населението 

 
Остварување на задачата се одвива со испитување 

на следните видови загадувачки материи и тоа: 
- Во заводите за здравствена заштита Скопје и Ве-

лес - лебдечки честички (чад) ЅО2 - сулфур двооксид, 
во Скопје и СО - јагленороден моноксид и азотни окси-
ди,  а само во Велес - олово и кадмиум во аероседимен-
тот и воздухот. 

- Во сите заводи за здравствена заштита ќе се следи 
аероседиментот. 
Задачата ќе се реализира со стандардни методи на 

земање примероци атмосферски воздух и стандардни 
методи за лабораториска дијагноза. Наодите  за чад, 
ЅО2, азотни оксиди, олово, кадмиум ќе се презентираат 
како 24 часовен просек во мг/м3 воздух, јаглен монок-
сидот како часовен просек во мг/м3 воздух, а аероседи-
ментот како месечен просек во мг/м2 површина.  
Мерни места за следење на аерозагадувањето се да-

дени во табела 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бројот на мерни места може да се зголемува според 

индикации. 
За следење на квалитетот на воздухот и влијанието 

на истиот, врз здравјето на населението, ќе се изготву-
ваат полугодишни извештаи со оценка на најдените 
состојби и предлог мерки. Во случаи на акутни состој-
би на загаденост на воздухот на ниво на аларм од прв, 
втор или трет степен, од страна на територијално над-
лежниот завод во најкус рок и по најкус пат ќе се из-
вестува Министерството за здравство и Републичкиот 
завод за здравствена заштита.  

4. Следење на здравствената исправност на прех-
ранбени производи  
Се следи здравствената исправност на минимум 

6.800 прехранбени производи од кои во Заводот за 
здравствена заштита - Скопје минимум 2000 примеро-
ци, Битола 800 примероци, а во останатите заводи за 
здравствена заштита минимум по 500 примероци. Са-
нитарни-хигиенските услови ќе се следат и со земање 
на 250 брисеви за секој Завод за здравтвена заштита, од 
работни површини од објектите за производство и про-
мет на прехрамбени продукти.  
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5. Следење на исхраната и ухранетост на населението 
 
Се следи организирана исхрана на предучилишните 

деца, учениците и работниците во вкупно 67 објекти за 
општествена исхрана. За одредување на биолошката 
вредност на исхраната се испитуваат 1.135 оброци. Са-
нитарно-хииенските услови во објектите се следат пре-
ку стручни увиди (вкупно 265) и преку микробиолош-
ки брисеви (вкупно 3.295). (Табела 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следењето на ухранетоста опфаќа 6.400 испитани-

ци - предучилишни деца, ученици и работници и тоа во 
заводите: Битола, Куманово, Кочани, Охрид, Прилеп, 
Струмица, Тетово, Велес и Штип по 600, а во Заводот 
Скопје 1000 испитаници. 

 
6. Следење на болничката исхрана 
 
Се следи исхраната на болните во 20 стационарни 

организации при медицинските центри и при клиники-
те на Клиничкиот центар во Скопје, како и во Градска-
та општа болница - Скопје. Се следи биолошката вред-
ност на исхраната, се следат санитарно-хигиенските 
услови во објектите за болничка исхрана со вкупно 84 
стручни увиди и со 990 микробиолошки брисеви. (Та-
бела 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Училишна хигиена  
 
 Во рамките на активностите за унапредување на 

здравјето на предучилишните и училишните деца ќе се 
извршат санитарно-хигиенски увиди во објектите и тоа 
во Велес по 71, Скопје и Битола по 70, а  останатите за-
води  за здравствена заштита по 30. 

 
8. Здравствено-воспитна активност на санитарно-

хигиенската дејност 
 
Преку здравствено воспитување ќе бидат опфатени 

теми и содржини кои се од приоритетно значење за оп-
штините од санитарно-хигиенски аспект. 

 
9. Следење на штетната бучава во животната средина 
 
Заводите за здравствена заштита Скопје и Битола  

ќе вршат проценка на штетното влијание на бучавата 
во комунална средина над експонираното население. 

Во 2002 година на 14 мерни места ќе се реализираат по 
50 мерења двапати во годината во Заводот за здравс-
твена заштита - Скопје, како и на 4 мерни места во За-
водот за здравствена заштита - Битола. Добиените ре-
зултати соодветно ќе се обработуваат и ќе се изготву-
ваат збирни извештаи со предлог на мерки. 

 
б) Републичкиот завод за здравствена заштита  
 
Секторот по хигиена и заштита на човековата око-

лина при Републичкиот завод за здравствена заштита  
- ја координира, стручно контролира и насочува ра-

ботата на санитарно-хигиенската дејност во заводите за 
здравствена заштита во Република Македонија; 

- изготвува доктринарни ставови во методолошкиот 
пристап и начинот на евалуцација на извршените мер-
ки и активности во санитарно-хигиенската дејност; 

- врз основа на спроведени истражувања и добиени-
те податоци од заводите за здравствена заштита, врши 
мониторинг и дава оценка на влијанието на одредени 
фактори од здравствено-еколошки аспект; 

- ги идентификува приоритетните проблеми и потен-
цијални ризични состојби по здравјето на ниво на Репуб-
ликата и го известува Министерството за здравство;  

- учестува во имплементација на здравствениот дел 
на Националниот здравствено-еколошки план (НЗЕАП) 
на Република Македонија.  

 
1. Следење на радиоактивната контаминација на 

животната средина 
 
1.1. Радиоекологија 
 
Од областа на радиоактивната контаминација на 

животната средина, во редовни услови се работи след-
ниот мониторинг - радиоактивна контаминација - α, β, 
γ  имитирачки радиоактивни елементи. 

- На воздухот во Скопје и Гевгелија = 738 мостри; 
- На дневните атмосферски талози од Скопје = 738 

мостри; 
- На месечните атмосферски талози од Скопје, Гев-

гелија и Охрид; 
- На почвата од Скопје и Штип = 12 мостри; 
- На сточна храна од Маврово, Охрид, Прилеп и 

Гевгелија = 8 мостри; 
- На водата од водоводите во Скопје и Охрид = 48 

мостри; 
- На водата во Охридското Езеро и реката Вардар = 

24 мостри; 
- На млекото од млекарниците во Скопје и Штип = 

24 мостри; 
- На лебот од Скопје и пченицата од Прилеп = 6 

мостри; 
- На други видови животни намирници произведе-

ни од одредени локалитети Тетово, Струмица, Скопје и 
Прилеп (40 мостри) и намирници од увоз (100 мостри); 

- Мерење на радон - 222 во воздух во животната и 
работна средина. 
Во случјај  на нуклеарен акцидент мониторингот ќе 

биде проширен и тоа на подрачје на цела Република, 
согласно наменски изготвена оперативна програма.  

 
1.2. Дозиметрија и процена на радиациона сигурност 
 
Следењето на степенот на изложеноста на јонизи-

рачките зрачења се врши со: 
а) филм-дозиметриска метода термо луминисцен-

тна дозиметрија (секој месец)  во кои ќе се опфатени 
вкупно околу 1300 експонирани работници 
б) физичка дозиметрија на работните места и прос-

ториите (еднаш годишно), при што се врши увид на ис-
правноста во користењето на уредите, постојките и об-
јектите со давање препораки на лице место и со извеш-
таи за отстранување на недостатоците. 
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Ќе бидат опфатени 300 медицински рендген цевки, 

120 стоматолошки рендген апарати, 50 индустриски 
извори на јонизирачко зрачење. 
Во текот на 2002 година продолжува и мерењето на 

интегралните апсорбирани дози од лицата што се изло-
жени при работа на јонизирачко зрачење преку дози-
метрија. Опфатени се околу 1000 лица во Републиката.  
Продолжува дозиметриска контрола на 280 радио-

активни громобрани.  
Исто така се врши секојдневно мерење на експози-

ционата доза во Скопје, а во другите места најмалку 
еднаш годишно. 

 
1.3. Медицински надзор на експонирани работници  
 
Ќе се следи здравствената состојба на 1000 лица 

професионално експонирани на јонизирачки зрачења и 
во 2002 година преку здравствени прегледи најмалку 
еднаш годишно со преземање на неопходните мерки за 
заштита на здравјето на тие лица. 

 
2. Следење на санитарно-хигиенската состојба во 

водоснабдувањето и квалитетот на водите за пиење и 
воспоставување на здравствена евиденција на водос-
набдувањето 

 
Во рамките на своите надлежности по однос на 

стручно-методолошката помош и соработка со заводи-
те за здравствена заштита во Републиката, континуира-
но се врши надзор секоја година над 10-15 градски во-
доводи  во согласност со претходно изготвена опера-
тивна програма, а според хигиенски и епидемиолошки 
индикации се врши надзор и над други објекти за во-
доснабдување, тоа што не е во домен на заводите на 
здравствена заштита. 
На 210 мостри на вода за пиење што претставува 

1% од предвидените мостри за испитување ќе се извр-
шат над 1800 лабораториски детерминации на дел од 
физичко-хемиска анализа, радиоактивност и пестици-
ди, односно анализи кои не се вршат во заводите за 
здравствена заштита.  
Врз основа на надзорот Републичкиот завод за 

здравствена заштита дава оценка на квалитетот и 
здравствената исправност на водата за пиење и ја оце-
нува снабденоста на потрошувачите во разни хидро-
лошки состојби во текот на секоја година.  

 
3. Следење на површинските води од здравствен ас-

пект 
 
Следењето на површинските води од здравствен ас-

пект, Републичкиот завод за здравствена заштита го вр-
ши во соработка со заводите за здравствена заштита во 
Република Македонија и тоа оние лабораториски анали-
зи за кои заводите немаат соодветна апаратура и методо-
логија, а по хигиенски и епдиемиолошки индикации вр-
ши потребни увиди и лабораториски испитувања во со-
работка и со други институции во Републиката.  

 
4. Програма за евалуација на хигиенскиот квалитет 

на воздухот и неговите здравствени ефекти 
 
Заводот воведува "мобилна" методологија за следе-

ње на хигиенскиот квалитет на воздухот како во кому-
налната средина така и на поедини извори на загадување 
по утврдена индикација. Ќе се набават технички компле-
ти за детекција на базичните загадувачки материи и дел 
од органските и неоргански функции (по индикации) со 
нивно поставување во однапред утрдени ризични или 
контролни зони или технолошки капацитети.  
Бројот на примероците воздух ќе биде утврден со 

посебна оперативна програма, а мерењата ќе бидат 
синхронизирани со веќе постојните мерења во урбани-
те центри посочени во оваа програма. 

5.Стручно- методолошко управување со медицин-
ски отпад 

 
Врз основа на постојните законски прописи и меѓу-

народни стручни норми Републичкиот завод за здравс-
твена заштита во соработка со Заводите на здравствена 
заштита ќе обезбедува стручно- методолошка едукаци-
ја на медицинскиот персонал за правилно собирање, 
селектирање и диспозиција на централниот собирен 
пункт ( во кругот на здравствените организации), на 
цврстиот медицински отпад од здравствени установи 
во Републиката. 
Изготвува стручно - методолошки упатства и еду-

кација за управување со цврстиот медицински отпад од 
здравствените установи со цел да се обезбеди соодвет-
но собирање, сепарација како и стручна помош за без-
бедносно транспортирање и диспозиција од овластени 
стручни организации ( делокруг на Министерството за 
транспорт и врски ) на депонии кои одговараат на са-
нитарно - хигиенски норми и услови.  

 
6. Анализа на состојбата на здравствена  исправ-

ност на  прехранбени производи и предмети за општа 
употреба во Република Македонија  

 
Се изготвува Анализа на состојбата на здравствена-

та исправност на прехранбени производи и предмети за 
општа употреба, врз основа на податоците од изврше-
ните испитувања од овластени организации - заводи за 
здравствена заштита, Републичкиот завод за здравстве-
на заштита и Ветеринарниот институт - Скопје.  

 
7. Следење на алиментарниот дневен внос на некои 

хемиски контаминенти 
 
Се утврдува  степенот на експозиција на население-

то на хемиски контаминенти внесени со храната и се 
врши проценка на здравствен ризик. 
Се одредува алиментарниот дневен внос кај одреде-

ни популациони групи на пестициди (органохлорни и 
органофосфорни) и на тешки метали, олово и кадмиум. 
Методологијата на следењето и обработката на до-

биените податоци се врши согласно препораките на 
СЗО. 

 
8. Испитување на некои ризик-фактори на заболу-

вањата на циркулаторниот систем 
 
Кај одредени популациони групи се врши следење 

на некои елементи на нутритивен статус - антропомет-
риски и биохемиски, врз основа на кои се утврдува сте-
пенот на здравствен ризик за појава на циркулаторни 
заболувања. Во рамките на антропометриските елемен-
ти се испитуваат телесна висина, телесна маса, дебели-
на на поткожно масно ткиво и се детерминираат индек-
си на нутритивен статус.  
Во рамките на биохемиското испитување е и одре-

дување параметри на липиден статус, вкупен холесте-
рол, LDL и HDL.  

 
II. ЕПИДЕМИОЛОШКА ДЕЈНОСТ 
 
Епидемиолошката дејност во Република Македони-

ја се спроведува врз основа на Законот за здравствена 
заштита, Законот за заштита на населението од заразни 
болести, подзаконски акти од оваа област, како и врз 
основа на програмите кои ги донесува Владата на Ре-
публика Македонија. 
Приоритетни проблеми од епидемиолошката деј-

ност се: 
- Високиот морбидитет од ентероколитите кај мали-

те деца, вирусен  хепатит А, салмонелозите и други 
цревни заразни  заболувања;  

- Останати вирусни хепатити; 
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- Намалување, односно елиминација и ерадикација 
на заболувањата против  кои се спроведува задолжи-
телна имунизација; 

- Ерадикација на детската парализа; 
- Елиминација на автохтони морбили; 
- Опасност од внесување и ширење на маларија;  
- Опасност од внесување и ширење на колера и дру-

ги тропски и паразитарни заболувања; 
- Бруцелоза и други зоонози ;  
- Природно жаришни инфекции; 
- СИДА; 
- Интрахоспитални инфекции ;  
- Грип и други акутни респираторни заболувања. 
Епидемиолошката дејност ги спроведува следните 

мерки и активности: 
- Следење, проучување и анализа на епидемиолош-

ката состојба како и решавање на епидемиолошките 
проблеми поврзани со заразните заболувања  на поеди-
ни подрачја и на Републиката во целост; 

- Собирање, обработка и анализа на пријави за за-
разни заболувања и извештаи. Изготвување на месечни 
билтени со епидемиолошки коментар, периодични и 
годишни извештаи и информации, извештаи и анализи 
за состојбата и движењето на заразните заболувања и 
преземените мерки за нивно спречување и сузбивање; 

- Изготвување на програми и оперативни планови 
за спречување и сузбивање на заразните заболувања; 

- Изготвување на оперативни планови при појава на 
зголемен број на заразни заболувања или епидемија, со 
противепидемиски мерки и активности за целата 
здравствена дејност; 

- Профилактичка и по  епидемиолошки  индикации 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација, како и кон-
трола на истата; 

- Учествува во изготвување на годишните  програ-
ми за имунизација и оперативните планови, укажува 
стручно-методолошка  помош, го следи извршувањето 
и врши евалуација на задолжителната имунизација и 
изготвува шестмесечни и годишни извештаи. 

 
а) Заводи за здравствена заштита 
 
1. Спречување и сузбивање на заразните заболува-

ња 
  
1.1. Собирање, обработка и анализа на пријавите за 

заразни заболувања 
 
- секојдневно прибирање, обработување и анали-

зирање на пријавите за заразни болести и нивно еви-
дентирање во книга за евиденција на заразните забо-
лувања. Во текот на годината  ќе бидат обработени 
околу 29.000  индивидуални пријави за заразни бо-
лести, како и 1500 групни пријави за заболување - 
смрт од грип, во зависност од епидемиолошката сос-
тојба ; 

- изготвување на месечни билтени со епидемиолош-
ки коментар, врз основа на пријавите и теренските уви-
ди и истите ќе бидат доставени до Републчкиот завод 
за здравствена заштита; 

- при појава на зголемен број на заболувања или 
епидемија, изготвуваат оперативен план со противепи-
демиски мерки и активности, учествуваат во нивното 
реализирање и стручно раководат со здравствената деј-
ност во нивното спроведување; 

- за состојбата и преземените мерки доставуваат 
пријава и одјава за епидемијата, информации и извеш-
таи до Републичкиот завод за здравствена заштита, 
Министерството за здравство и Државната  санитарна 
и здравствена инспекција; 

- изготвуваат годишни табеларни извештаи по пол 
и возраст на заболените и  по месец на заболувањето и 
истите ги доставуваат до Републичкиот завод за 
здравствена заштита до 31.01.2002 година;  

- годишна анализа - извештај со епидемиолошки 
коментар за заразните заболувања, ќе достават до Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита до 15.03.2002 
година;  

- спроведуваат дезинфекција, дезинсекција и дера-
тизација согласно законските прописи по профилак-
тички и епидемиолошки индикации на своето подрачје 
и на подрачјето на оние општини каде оваа дејност не е 
развиена. 
Во текот на годината заводите за здравствена заш-

тита реализирајќи ги претходно споменатите мерки и 
активности ќе извршат околу 11.000 анкетирања и 
1.900 епидемиолошки извидувања.  

 
1.2. Откривање и проучување на патиштата на ши-

рење на заразните заболувања и преземање на мерки и 
активности за нивно спречување и сузбивање  

 
- Следење на  бацилоносителството врз основа на 

законските прописи, при што со здравствени прегледи 
ќе бидат опфатени лицата кои преболеле цревен тифус, 
паратифус, бациларна дизентерија, салмонелози и лица 
сомнителни на бацилоносителство. Во текот на година-
та ќе бидат опфатени со надзор и лабораториско испи-
тување околу 1.800 лица. Заболените и сомнителните 
од овие заболувања ќе бидат анкетирани при што ќе 
бидат  направени околу 2.000 епидемиолошки анкети;  

- При појава на  ентероколити во епидемиска форма 
задолжително ќе се врши лабораториско испитување за 
идентификација на причинителот; 

- Вршат епидемиолошки испитувања, анкетирање и 
лабораториска дијагностика за секој случај на вирусен 
хепатит,како и  диференцијална дијагноза на типот на 
вирусниот хепатит за што серолошки ќе бидат испита-
ни околу 3000 материјали ; 

- За спречување и сузбивање на алиментарните ток-
сикоинфекции и салмонелозите, заводите за здравстве-
на заштита, во соработка со Државната санитарна и 
здравствена инспекција, ќе вршат епидемиолошки уви-
ди во објектите каде се произведува, складира, подгот-
вува и дистрибуира храна. При увидите ќе бидат зема-
ни мостри за микробиолошка и хемиска анализа, бри-
севи од работни површини и од вработениот персонал 
при што ќе бидат обработени околу 3500 материјали; 

- сузбивањето на зоонозите (кју треска, лептоспиро-
зи, хеморагични трески, туларемија, беснило и др.) за-
водите за здравствена заштита ќе го вршат во соработ-
ка со ветеринарната дејност;  

- согласно Програмата за испитување на појавата, 
раширеноста, спречувањето и сузбивањето на бруцело-
зата кај луѓето во Република Македонија во 2002 годи-
на, ќе се преземаат предвидените мерки и активности; 

- согласно Програмата за заштита на населението 
во Република Македонија од синдромот на стекнат не-
достаток на имунитет - СИДА, ќе се преземаат предви-
дените мерки и активности. 

 
1.3. Спречување и сузбивање на интрахоспитални 

инфекции 
  
Заводите за здравствена заштита и медицинските 

центри, односно здравствените домови, изготвуваат 
оперативни програми и планови за 2003 година и исти-
те ќе ги достават до Републичкиот завод за здравствена 
заштита заклучно со 30.09.2002 година. 
Активностите и мерките се спроведуваат од страна 

на Комисијата за спречување и сузбивање на интрахос-
питалните инфекции. Заводите за здравствена заштита 
во соработка со Државниот санитарен и здравствен ин-
спекторат најмалку еднаш месечно ќе  вршат епидеми-
олошки увид во здравствените организации, при што 
ќе бидат земени 25-50 материјали, а во поголемите 
здравствени организации и повеќе (брисеви од стери-
лен материјал, работни површини, стерилност на воз-
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дух и др.) и истите ќе бидат обработени во нивните 
микробиолошки лаборатории, при што ќе се врши 
идентификација на изолираните причинители од земе-
ните материјали;   
За најдената состојба, предложените и преземените 

мерки и активности ќе бидат изготвувани месечни  и 
годишни извештаи со епидемиолошки коментар, и ис-
тите ќе се доставуваат до Републичкиот завод за 
здравствена заштита, Државниот станитарен и здрав-
ствен инспекторат и здравствените организации каде 
се направени увидите. Годишниот извештај до Репуб-
личкиот завод за здравствена заштита се доставува нај-
доцна до 20.02.2003 година. 

 
1.4. Организација, контрола и евалуација на вакци-

нацијата 
 
- учествуваат во изготвување на годишните и опе-

ративни планови за спроведување на задолжителна 
вакцинација, го следат извршувањето и укажуваат 
стручно-методолошка помош; 

- изготвуваат шестмесечни и годишни извештаи за 
опфатот со поедини вакцини со коментар. Извештаите  
ги доставуваат до Републичкиот завод за здравствена 
заштита во рок од 15 дена, по завршувањето на извеш-
тајниот период; 

- за реализација на оваа активност епидемиологот 
од заводите, најмалку 2 пати годишно, ќе изврши те-
ренски увид во сите пунктови  за спроведување на вак-
цинацијата и за најдената состојба при увидот, ќе дос-
тави пишуван документ до раководителот на здравс-
твената организација, која е задолжена за спроведува-
ње на задолжителната вакцинација, до Републичкиот 
завод за здравствена заштита и Државната здравствена 
и санитарна инспекција  

- вршат вакцинација по епидемиолошки индикации 
на определени групи или поедини лица против тифус, 
тетанус, грип, менингококен менингит, колера, Хепа-
тит Б, а по потреба и против други заразни заболувања; 

- контрола на имунолошкиот статус, со серолошки 
испитувања на подрачјето на секој завод, ќе биде нап-
равена  на 60 лица со испитување на парни  серуми за 
морбили и полио;  

- на сите заболени од заболувањата против кои се 
спроведува задолжителна вакцинација, ќе се направи 
епидемиолошка анкета и увид за вакциналниот статус 
во картотеката за вакцинација како и  микробиолошко  
испитување. Ќе бидат направени околу 2.000 епидеми-
олошки анкети и 500 серолошки анализи. 

 
1.5. Мерки и активности за ерадикација на детската 

парализа  
 
- вршат активен надзор над детската парализа и акут-

на флакцидна парализа во детските, инфективните, невро-
лошките и одделенијата за рехабилитација, при што ед-
наш неделно ги проверуваат книгите за прием, испис и 
амбулантните дневници, за што водат уредна документа-
ција. Заводот за здравствена заштита - Скопје врши акти-
вен надзор во наведените одделенија при Центарот на во-
ено здравствените организации, Заводот за рехабилитаци-
ја - Скопје и Центарот  за рехабилитација - Катланово.  По 
истекот на седумдневниот период (понеделник - недела) 
доставуваат "Неделен извештај за активен надзор на 
АФП" до Републичкиот завод за здравствена заштита. 
При случај на АФП епидемиологот од заводот, од-

носно   епидемиологот од организационата  единица на 
заводот, должен е да направи теренско епидемиолошко 
извидување, да го провери вакциналниот статус на забо-
лениот и контактите, како и опфатот со вакцина против 
детска парализа на подрачјето од каде е заболениот. За 
најдената состојба веднаш го известува  РЗЗЗ.  Од блис-
ките контактите, децата помали од 10 години, се зема 
фецес за вирусолошко испитување и доставува  до РЗЗЗ. 

1.6. Продолжување на мерки и активности за пре-
венција и контрола на морбилите како и елиминација 
на автохтоните морбили во Република Македонија 

 
Со продолжување на досегашните контроли и про-

тивепидемиски мерки створени се услови за отпочну-
вање на процесот за елиминација на автохтоните мор-
били во Република Македонија. За таа цел заводите за 
здравствена заштита во текот на 2002 година во сора-
ботка со здравствените организации посебно ќе се ан-
гажират во:  

- надзорот на спроведувањето на задолжителната 
имунизација односно опфат над 90% на лицата кои 
подлежат на вакцинација против морбили; 

- при појава на секој случај на морбили, зголемен 
број или епидемија, во соработка со здравствената ор-
ганизација на својата територија и Републичкиот завод 
за здравствена заштита ќе ги преземаат потребните 
мерки и активности за соодветна лабораториска дијаг-
ностика утврдување на вакциналниот статус на секој 
заболен и опфатот со имунизација на територијата каде 
е регистрирано заболувањето; 

- спроведување вонредна или дополнителна имуни-
зација на предлог на Републички завод за здравствена 
заштита, со одлука на Министерството за здравство на 
одредена територија или одредени ризични групи, 

- спроведување на други мерки и активности сог-
ласно препораките на СЗО и законските прописи, во 
соработка со Републички завод за здравствена заштита. 

     
2. Мерки и активности за спречување на тропски, 

карантински и паразитарни заболувања 
 
Под здравствен надзор ќе бидат ставени околу 2000 

лица - повратници од земји во кои се регистрираат 
овие заболувања во ендемска или епидемиска форма. 
Секој сомнителен случај за дефинитивна лаборатори-
ско-микробиолошка дијагноза се испраќа до Републич-
ки завод за здравствена заштита.     

 
3. Здравствено-воспитна и едукативна дејност 
 
Во врска со спречувањето и сузбивањето на зараз-

ните болести, епидемиолошката дејност врши здравс-
твено-воспитна активност преку изготвување на соод-
ветни предавања и печатен материјал во работни орга-
низации, училишта, месни заедници, како и преку 
средствата за јавно информирање.  
Епидемиолошката, во соработка со социјално-меди-

цинската дејност врз основа на здравствено-статистич-
ките податоци го следат проучуваат и анализираат дви-
жењето на незаразните заболувања од посебен интерес 
(кардиоваскуларни, дијабет, малигни заболувања, пов-
реди, професионални заболувања и апсентизам). 

 
б) Републички завод за здравствена заштита 
 
Секторот за епидемиологија и микробиологија во 

текот на 2002 година ќе ги извршува следните задачи и 
активности: 

 
1. Спречување и сузбивање на заразните заболува-

ња во Република Македонија 
 
1.1. Собирање, обработка и анализа на пријавите за 

заразни заболувања 
 
- Се реализира преку секојдневно собирање, обра-

ботување и анализирање на пријавите за заразни забо-
лувања од целата Република. Ќе бидат обработени око-
лу 28.000 индивидуални пријави за зарзни заболувања 
и 1500 збирни пријави за заболување - Смрт од грип, 
во зависност од епидемиолошката состојба. Ќе бидат 
изготвени 48 табеларни седмодневни извештаи за дви-
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жењето на заразните заболувања по општини и 12 ме-
сечни билтени со епидемиолошки коментар. Истите ќе 
бидат доставени до Министерството за здравство, заво-
дите за здравствена заштита, Државен санитарен и 
здравствен инспекторат, Центарот за воено-здравстве-
ни установи - Завод за превентивно медицинска зашти-
та, Клиниката за заразни болести и фебрилни состојби, 
Институт за епидемиологија, биостатистика и меди-
цинска информатика, националниот координатор за за-
разни заболувања  и др.; 

- При појава на зголемен број на заболени или епи-
демија, до Министерството за здравство и Државен са-
нитарен и здравствен инспекторат ќе бидат доставени 
и посебни информации и извештаи. Во информациите 
ќе биде прикажана состојбата и предложените и презе-
мените мерки; 

- Годишните табеларни извештаи по заводи и орга-
низациони единици, по пол, возраст на заболените и 
месец на јавувањето, ќе бидат изготвени до 15.03.2003 
година и доставени до Министерството за здравство, 
Државен санитарен и здравствен  инспекторат, Фондот 
за здравствено осигурување, ЦВЗУ - Завод за превен-
тивна медицинска заштита, Клиника за заразни болес-
ти и фебрилни состојби, Институт за епидемиологија и 
Националниот координатор за заразни болести.  

- Во текот на годината Секторот ќе врши контрола 
и ќе укажува стручно-методолошка помош во однос на 
пријавувањето и евиденцијата на заразните заболува-
ња, ќе дава појаснувања по писмен или усмен пат, ќе 
врши теренски увиди и др. Ќе бидат посетени сите за-
води за здравствена заштита и нивните организациони 
единици, односно ќе бидат направени 40-45 посети. За 
констатираните пропусти ќе бидат изготвени информа-
ции со предлог мерки за отстранување на истите, кои 
ќе се доставуваат до здравствената организација, Ми-
нистерството за здравство - Државен санитарен и 
здравствен инспекторат; 

- Врз основа на годишните извештаи, информации 
на заводите и теренските епидемиолошките увиди ќе 
биде изготвен извештај - анализа за движењето на 
акутните заразни заболувања во 2002 година до 
31.05.2003 година; 

- Ќе биде изготвена предлог Програма за превен-
тивна здравствена заштита во Република Македонија за 
2003 година (епидемиолошко-микробиолошки дел) и 
истата ќе се достави до Министерството за здравство 
на Република Македонија до 31.10.2002 година. 

 
1.2. Откривање и проучување на патиштата на ши-

рењето на заразните заболувања и контрола на мерките 
за нивно спречување и сузбивање 

 
За оваа цел Секторот ќе спроведува одредени прог-

рамски мерки и активности: 
- Програма за испитување на појавата, раширенос-

та, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата во Ре-
публика Македонија;  

- Програма за заштита на населението во Република 
Македонија од синдромот на стекнат недостаток на 
имунитет - СИДА.  
Епидемиолошки проучувања и преземање мерки 

при појава на поедини случаи на  заболувања против 
кои се спроведува задолжителна имунизација, бес-
нило, бруцелоза, хеморагична треска, туларемија, 
дифтерија, СИДА, тетанус, како и при појава на зго-
лемен број или епидемии на цревен тифус, парати-
фуси, салмонелози, вирусни хепатити, менингити, 
грип, и друго. 
Ќе бидат направени 35-40 теренски епидемиолошки 

увиди, а за најдената состојба и преземените мерки ќе 
бидат изготвени записници, информации со епидемио-
лошки коментар и доставени до Министерството за 
здравство и до Државен санитарен и здравствен ин-
спекторат. 

1.3. Спречување и сузбивање на интрахоспитални 
инфекции. 

 
Републичкиот завод за здравствена заштита најмал-

ку еднаш годишно ќе изврши теренска контрола и епи-
демиолошки увид во заводите и нивните организацио-
ни единици во врска со спроведувањето на Програмата 
и ќе укажува стручно-методолошка помош.  
За најдената состојба ќе бидат изготвени извештаи 

и доставени до Министерството за здравство, Државен 
санитарен и здравствен инспекторат  и здравствената 
организација каде е направен увидот.  
Годишен извештај - анализа за спроведувањето на 

оваа Програма до Министерството за здравство, Држа-
вен санитарен и здравствен инспекторат  и Фондот за 
здравствено осигурување ќе биде доставен до 
31.03.2003 година. 

 
1.4.  Организација, контрола и евалуација на вакци-

нацијата 
 
Следење на реализацијата на Програмата за спрове-

дување  на задолжителната имунизација на население-
то против определени заразни болести во 2002 година 
ке се врши преку: контрола на спроведувањето на оп-
штинските програми и укажување стручно-методолош-
ка помош во соработка со Заводот за здравствена заш-
тита на мајки и деца и Институт за градни болести и 
туберкулоза на Република Македонија. 
За најдената состојба ќе се изготвуваат информации и 

ќе бидат доставувани до Министерството за здравство, 
Државен санитарен и здравствен инспекторат и раководи-
телите на здравствените организации задолжени за спро-
ведување на имунизација. Задачата ќе биде реализирана 
преку теренски увиди, најмалку еднаш во годината, во си-
те заводи и нивните организациони единици, пунктовите 
на здравствените организации кои спроведуваат вакцина-
ција, при што ќе бидат направени 40-50 посети. 
При теренските увиди посебно внимание ќе биде 

обратено на: 
- Опфатот на лицата кои подлежат на имунизација, 

одржувањето на студениот  синџир и др; 
- Контрола на теренот за доставените податоци за 

новородените, умрените, доселените и одселени деца 
до 18-годишна возраст, од службите задолжени со про-
писи за спроведување на оваа обврска;  

- За оценка на вакциналниот статус покрај терен-
ските увиди во евиденцијата, ќе бидат испитани по 30 
парни серуми за сероконверзија на   сите видови вакци-
на, односно 600 серуми. 
Врз основа на теренските увиди, шестмесечните и 

годишните извештаи од теренот, Секторот до 
28.02.2003 година, ќе изготви Годишен извештај за из-
вршената имунизација за 2002 година, по општини и 
Републиката, со процент на опфатот одделно за секоја 
вакцина со епидемиолошки коментар. 
Секторот ќе изготви Предлог - Програма за спрове-

дување на задолжителна имунизација на населението 
во Република Македонија против определени заразни 
болести во 2003 година и ќе ја достави до Министерс-
твото за здравство до 31.10.2002 година. 

 
1.5. Мерки и активности за ерадикација на детска 

парализа 
 
Секторот ќе врши надзор над полиомиелитот и 

АФП, преку прибирање и обработка на "неделните из-
вештаи за активен надзор на АФП и теренските увиди. 
По обработка на истите до Министерството за здрав-
ство ќе доставува "Формулар за неделно пријавување 
на случаи на полио и акутна флакцидна парализа". 
По добивање на итна пријава за АФП веднаш ќе би-

де направена епидемиолошка анкета, проверен вакци-
налниот статус, земен материјал за вирусполошко ис-
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питување од заболениот и контактите, кој ќе биде ис-
пратен во Референс лабораторијата на СЗО во Софија 
за поставување на дијагноза. 
Доколку биде регистриран случај на АФП, ќе се из-

врши контрола на опфатот со вакцинацијата против 
детска парализа на подрачјето каде е регистрирано за-
болувањето и во зависност од најдената состојба ќе би-
де предложена дополнителна или вонредна имунизаци-
ја, како и други мерки.  

  
1.6. Продолжување на мерки и активности за пре-

венција и контрола на морбили како и елиминација на 
автохтоните морбили 

 
Секторот ќе врши контрола, ќе предлага и презема 

мерки и активности за спречување и сузбивање на мор-
билите на територија на Република Македонија. Во те-
кот на годината, во соработка со здравствените органи-
зации и заводите за здравствена заштита ќе бидат одр-
жани 5 регионали семинари на кои здравствените работ-
ници ќе се запознаат со состојбата со ова заболување кај 
нас и во светот како и со препораките и програмите на 
СЗО и можностите за елиминација на автохтони и иден-
тификација на импортирани случаи на морбили. 
Во текот на месец октомври 2002 година ќе биде 

доставена до  Министерство за здравство посебна сред-
норочна Предлог на Нацрт програма за контрола, пре-
венција на епидемии од морбили и елиминација на ав-
тохтони морбили за периодот 2003-2007 година како и 
посебна Годишна оперативна програма за 2003 година.  

 
2. Спроведување на мерки за спречување на внесу-

вање и сузбивање на тропски, карантински и парази-
тарни заболувања  во Република Македонија 

 
2.1. Спроведување на мерки за спречување на вне-

сување и сузбивање на колера  
 
2.1.1. Епидемиолошки дел 
 
- Следење на движењето на колерата во светот, а 

посебно во земјите со кои нашата земја одржува тесни 
економски, културни и други врски; 

- Стручно-методолошка помош на здравствените 
работници, организации и штабовите за борба против 
карантински заболувања; 

- Проучување на сите фактори кои можат да делу-
ваат на појавата и ширењето на колерата; 

- Епидемиолошко испитување и извидување на 
евентуално загрозените подрачја на Републиката; 

- Организација на испитување на контактите и сус-
пектните лица на колера; 

- Предлог мерки за отстранување на условите и сос-
тојбите кои условуваат појава и ширење на колера. 

 
2.1.2. Микробиолошки дел 
 
По епидемиолошки индикации ќе се вршат испиту-

вања на дијареални заболувања, како и отпадните води 
за што од теренот ќе бидат земани  примероци за лабо-
раториско испитување; 
Лабораторијата за испитување на колера при Одде-

лението за бактериологија постојано е во приправност 
за дијагностика на колера за целата Република. 

 
2.1.3. Одржување на резултатите постигнати со ера-

дикација на маларијата во Република Македонија 
 
Во нашата Република постојат можности за внесу-

вање и ширење на маларијата од земји во кои таа се 
одржува ендемски. Повремено  се регистрираат поеди-
нечни инпортирани случаи, но поради преземените 
мерки спречено е нејзино понатамошно  ширење во Ре-
публиката. 

Секторот ќе ја следи епидемиолошката состојба во 
врска со маларијата во другите земји во Светот, посеб-
но каде е таа ендемска и ќе го известува Министерс-
твото за здравство. 
Секторот врши контрола на спроведување на мер-

ките, кои ги спроведуваат заводите за здравствена заш-
тита и укажува стручно-методолошка помош. 
Во референтната лабораторија на Републичкиот за-

вод за здравствена заштита за оценка на квалитетот на 
микроскопската дијагностика се контролираат  пози-
тивните материјали (препарати) и 10% од прегледаните 
негативни препарати од теренот.  
Во случај на појава на заболување од маларија ќе 

бидат преземени  мерки предвидени со Закон.  
Ќе бидат одржани два семинари со раководителите 

и епидемиолозите на заводите, во врска со преземање 
на мерки за спречување на внесување и ширење на ма-
ларија. 
Годишен извештај ќе биде изготвен до 31.04.2003 

година, а за секој евентуално регистриран случај на за-
болување, ќе биде направена епидемиолошка анкета од 
епидемиолог и по писмен пат ќе биде известено Ми-
нистерството за здравство и Државниот санитарен и 
здравствен инспекторат. 

 
3. Следење на грипот и други вирусни  респиратор-

ни заболувања 
 
Секторот ќе го следи движењето на грипот  и  ќе 

врши испитување на истиот, како и на други актуни 
вирусни респираторни заболувања во Република Маке-
донија. 
Во текот на годината ќе се вршат епидемиолошки, 

вирусолошки и бактериолошки испитувања, при појава 
на зголемен број или епидемиска форма на заболувања 
слични на грип.  
При појава на зголемен број или епидемија на грип 

Заводот ќе прибира обработува и анализира групни 
пријави за заболување - смрт од грип, поединечни ин-
формации, ќе врши теренски увиди и за состојбата и 
преземените мерки ќе изготвува информации. 
Со овие испитувања ќе бидат ставени под епиде-

миолошки надзор 5 општини, со што ќе се обезбеди 
следењето и проучувањето на респираторните заболу-
вања. 
Секторот преку неделните билтени на СЗО  редов-

но ќе ја следи епидемиолошката состојба на грипот во 
светот и соседните држави. За состојбата редовно ќе 
информира и ќе предлага и презема соодветни мерки и 
активности.   

 
4.  Испитување на причинителите на серозните ме-

нингити 
 
Ќе бидат земени 100 парни серуми од заболени ли-

ца во Републиката, на кои ќе се вршат вирусолошки ис-
питувања на следните вируси:  influenza �A� i �B� аде-
но вируси, herpes simplex, herpes zoster, coxsackie, 
ECHO и полио. 

 
5. Спречување на внесување и ширење на тропски, 

заразни и паразитарни болести. 
 
Испитувањата ќе се вршат на следните паразити: 
- entamoeba histolytica и други цревни паразити - 

фецес; 
- ancylostoma duodenalae и други хелминти - фецес; 
- filariasis - размаски од густа капка од периферна 

крв; 
- onchocerciasis  
- schistosoma -  haemotobium; 
- diphylobothrium latum. 
Ќе бидат извршени анализи на 250 лица, при што ќе 

бидат направени околу 900 анализи. 
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Во 2002 година ќе се следи движењето и состојбата 

на заболувањата со тропски паразити во светот, а осо-
бено во земјите со кои нашата земја има интензивни 
трговски, туристички и др. врски. 

- Извештај за спроведување на Програмата за 
здравствено воспитување во 2001 година; 

 
Рок на изготвување: март 2002 година 

Во текот на годината ќе се одржат 4 регионални се-
минари за епидемиолози и други доктори по медицина 
кои работат на оваа проблематика. 

 
- Анализа за здравствената состојба и здравствената 

заштита на населението за 2001 година за подрачјето 
што го покрива Заводот;  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

III. МИКРОБИОЛОШКА-ЛАБОРАТОРИСКА ДЕЈ-
НОСТ  
Заводи за здравствена заштита и Републички за-

вод за здравствена заштита  

Заводите во оваа дејност ги спроведуваат задачите:  
- Откривање на изворите на заразата, клицоносите-

лите и патиштата на пренесување; 
- Ретроспективни испитувања преку серолошко - 

лабораториски анализи; 

- Микробиолошка контрола во здравствени органи-
зации (операциони сали, сала за реанимација и други 
простории, инструменти, работни површини, материја-
ли и друго); 

 
IV. СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ 

Врз основа на Законот за здравствена заштита, 
програмите за статистички истражувања од интерес за 
Републиката, Законот за евиденциите од областа на 
здравството и други прописи, социјално-медицинската 
дејност ја следи здравствената состојба на населението, 
системот и организацијата на здравствената заштита, 
планира, програмира, прибира, обработува, анализира 
и евалуира податоци од здравствена статистика, учес-
твува во изготвување и спроведување на посебни прог-
рами од здравствената дејност и предлага мерки за ре-
шавање на здравствените потреби на населението, ут-
врдува приоритети за задоволување на потребите и по-
добрување на здравствената состојба на населението. 

 
а) Заводи за здравствена заштита 

1. Организација, планирање и здравствено-вос-
питна дејност 

 
Во текот  на годината социјално-медицинската деј-

ност во заводите за здравствена заштита во Република-
та ги изготвува и доставува до Министерството за 
здравство, Републичкиот завод за здравствена заштита 
и  други надлежни и заинтересирани установи и орга-
низации следните програми, извештаи и информации: 

 

 

 

 

 
Рок на изготвување: април 2002 година 

 
- Извештај  за  екипираност  со  стручен  кадар спо-

ред  дејностите  во  здравствените  организации, според  
Законот  за  територијална  поделба  на  општините  и  
определување  на  подрачјата  на  единиците  за  локал-
на  самоуправа  (Сл.весник на Р.Македонија бр.49/96 и 
56/96) во 2001 година 

 
Рок на изготвување: април 2002 година 

 
- Информација за состојбите со болестите на завис-

ност и алкохолизам за период 1997-2001 година на 
подрачјето што го покрива Заводот за здравствена заш-
тита; 

 
Рок на изготвување: април 2002 година 

 
- Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет 

за подрачјето што го покрива заводот за здравствена 
заштита за 1998-2001 година 

 

 
Рок на изготвување: мај 2002 година 

 
- Информација за искористеноста на болничките ка-

пацитети во здравствените организации за подрачјето 
што го покрива Заводот за здравствена заштита за 2001 
година 

- Контрола на преземените мерки (дезинфекција, 
стерилизација, имунизација, осетливост на популација-
та, ефекти од лекувањето и др.); 

    
Рок на изготвување: мај 2002 година 

 
- Информација за состојбите во приватното здрав-

ство на подрачјето што го покрива заводот за здравс-
твена заштита;    

Рок на изготвување: јуни 2002 година 
 
- Информација за состојбите и проблемите со хро-

ничната бубрежна инсуфициенција на подрачјето што 
го покрива Заводот; 

  
Рок на изготвување: јуни 2002 година 

 
- Извештај за остварувањето на Програмата за сис-

тематски прегледи на ученици и студенти во 2001 го-
идна;  

   
Рок на изготвување: септември 2002 година 

 
- Програма за систематски прегледи на ученици и 

студенти за 2003 година;    
 

 
Рок на изготвување: септември 2002 година 

 
- Програма за здравствено воспитување во 2003 го-

дина; 
    

Рок на изготвување: септември 2002 година 
 

 - Предлог-Програма за превентивната здравствена 
заштита за подрачјето на заводот за здравствена зашти-
та з

- Извештај за спроведување на Програмата за пре-
вентивната здравствена заштита во 2001 година; а 2003 година; 

     
Рок на изготвување: март 2002 година Рок на изготвување: септември 2002 година 
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2. Здравствена статистика и информатика - Збирни извештаи за I полугодие за 2002 година и 
тромесечни извештаи за I, II и III тромесечие за 2002 
година. 

 
Во заводите за здравствена заштита согласно закон-

ските основи се извршуваат следните активности од 
здравствено-статистичката дејност: 

 
Од доставените збирни извештаи за 2001 година ќе 

се изготват годишни збирни извештаи  за 2001 година 
за Републиката до 31.03.2002 година и ќе се достават 
до Министерството за здравство, Фондот за здравстве-
но осигурување. 

- Прибирање, обработка и анализа на збирните по-
датоците за извршената работа во здравствените уста-
нови, податоците за здравствената состојба на населе-
нието и податоците за стручниот кадар според здравс-
твените дејности по единствена утврдена методологи-
ја; 

Од доставените збирни извештаи за I полугодие и I 
и II тримесечие  за 2002 година ќе се изготват полуго-
дишни извештаи за Републиката за 2002 година  до 
31.08.2003 година. 

- Прибирање, обработка и анализа на индивидуални 
извешати; 

 Ќе се изготви и Публикација за Амбулантно-полик-
линички морбидитет 2001 и ќе се достави до  Минис-
терството за здравство, Фонд за здравствено осигуру-
вање, СЗО, УНИЦЕФ и други институции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистар на здравствени работници во Република 
Македонија 
Се планира да се воведе Регистар на здравствените 

работници во јавниот и приватниот сектор во Републи-
ка Македонија. Ќе се изврши попис на здравствените 
работници со состојба 31.12 по име и презиме, матичен 
број, пол, возраст, стручна подготовка, профил на 
здравствените работници, специјалност, здравствена 
организација и работното место на извршување на ра-
ботните задачи и активностите; движењето на здравс-
твените работници, следење на едукација и др. 
Публикација Регистар на здравствени работници во 

Република Македонија ќе се изготви врз основа на ком-
пјутерска обработка на податоците за здравствените 
работници добиени од здравствените организации во 
која податоците ќе се однесуваат на: број на здравстве-
ни работници, структура по пол, возраст, профил, 
стручна подготовка, здравствени организации, работно 
место, функција и др. 

- Прибирање на пријави за незаразни заболувања  и 
водење евиденција за нив,  

- Давање стручно-методолошка помош на здравс-
твените организации во водењето на медицинската до-
кументација, евиденција и изготвување на статистички 
извештаи. 

- Изготвување на публикација за амбулантно-по-
ликлинички морбидитет и публикација за болнички 
морбидитет (март 2002 година). 

Здравствена карта: 
Заради поширока достапност за користење на 

здравствено-статистичките податоци од збирните и ин-
дивидуалните здравствено-статистички извештаи во 
текот на 2002 година ќе биде изготвена шеста по ред 
здравствена карта. 

- Здравствени индикатори ,,Здравје за сите,, за под-
рачјата на заводите за здравствена заштита (јуни 2002 
година). 

 
1. Здравствено-воспитна дејност Здравствената карта ќе се изработи со податоци за 

Републиката и со податоци за поедините општини во 
Републиката (според Законот за територијална распре-
делба во Република Македонија). Ќе бидат прикажани 
демографски и витални показатели во Републиката и 
општините, мрежата на здравствени организации и ка-
дарот, утврдениот морбидитет и морталитет по општи-
ни.  

 
Во рамките на службите за социјална медицина во 

заводите за здравствена заштита, се планираат, програ-
мираат, извршуваат и евалуираат активности од 
здравствено-воспитната дејност со населението на под-
рачјето на Заводот. Во оваа смисла, се изготвуваат  го-
дишни програми и извештаи, повремени информации и 
анализи за спроведените здравствено-воспитни актив-
ности во одредени периоди, но исто така се пружа 
стручно-методолошка помош за здравствените органи-
зации на подрачјето, се координираат активности со 
повеќе владини и невладини организации, се одржува-
ат предавања, трибини, семинари и други форми на 
здравствено-промотивна активност. 

 
2
 

. Регистар за рак на Република Македонија 
Ќе се прибираат пријавите за малигните неоплазми 

од сите здравствени организации во Републиката преку 
заводите за здравствена заштита. Како дополнителен 
извор за пријавување на малигните неоплазми ќе се 
прибираат хистолошките наоди за малигните неоплаз-
ми, податоците за умрените од малигни неоплазми ка-
ко и податоците за болничко лекуваните лица од ма-
лигни неоплазми. 

 
б)  Републички завод за здравствена заштита 
 
1. Статистички истражувања од областа на здравс-

твото Во текот на годината одделението за здравствена 
статистика ќе прибере околу 8500 пријави,  ќе врши 
контрола, идентификација, обработување и анализира-
ње на пријавите и ќе бидат внесени во компјутер. Ќе 
бидат обработени и околу 3000 извештаи за умрени ли-
ца од малигни неоплазми како и околу 8000 хистолош-
ки наоди и околу 8500 извештаи за болничко лекувани 
лица. 

                                                                         
Во 2002 година ќе продолжи спроведувањето на ста-

тистичките истражувања од областа на здравството. Ќе 
се прибираат и обработуваат извештаи за збирни и инди-
видуални статистички извештаи доставени од 10-те за-
води за здравствена заштита во Република Македонија.  

- Збирни извештаи за II полугодие за 2001 година, 
годишни за 2002 година, и за IV тромесечие 2002 годи-
на, извештај за хигиенската исправност на намирници-
те и предметите за општа употреба и извештај за несре-
ќи за работа; 

Водењето на регистарот е компјутерски по сите ут-
врдени модалитети: пол, возраст, место на живеење, 
дата на пријавувањето, хистолошкиот наод и стадиум 
на заболувањето. 
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Во текот на 2002 година ќе се изготви Извештај за 

заболените лица од малигни неоплазми во 2001, ќе се 
направи годишна Публикација на Регистар за рак 2001 
и ќе се достават во Министерството за здравство. 
Со цел да се укаже стручно-методолошка помош по 

однос на пријавувањето и евиденциите на малигните 
заболувања ќе се вршат теренски увиди, ќе се даваат 
појаснувања по писмен или усмен пат. 
Задачата е континуирана. 
 
3. Статистички истражувања согласно Законот 

за евиденциите од областа на здравството 
 
Во 2002 година ќе се спроведуваат евиденциите за 

незарзните заболувања. Ќе се прибираат пријави за ше-
ќерна болест (8000);  за исхемична болест на срцето 
(800); брубрежна инсуфициенција (800); психози 
(3000); алкохолизам и други зависности (2200); профе-
сионални заболувања; ревматска треска (50); интокси-
кации  (труења) (100) и сообраќаен травматизам (300). 
Во врска со овие статистички истражувања во текот 

на 2002 година ќе се преземат активности и мерки за 
што поредовно и поцелосно доставување на пријавите. 
Ќе се приберат околу 15.000 пријави за сите наведени 
заболувања, ќе се изврши контрола, обработување и 
анализа на податоците. Ќе биде пружена стручно-мето-
долошка помош на заводите за здравствена заштита и 
нивните подрачни служби, ќе се направат теренски 
увиди на заводите. За таа цел во текот на 2002 година 
ќе бидат посетени сите заводи за здравствена заштита. 
Во текот на 2002 година ќе се формираат регистри 

за тие заболувања според одредени компјутерски прог-
рами изготвени во Републички завод за здравствена 
заштита и ќе се изготват публикации од соодветни Ре-
гистри. Задачата е континуирана. 
Во текот на 2002 година ќе биде изготвена публика-

ција  "Регистар за шеќерна болест за 2001 година". 
Публикации за заболувања од социјално-медицин-

ско значење ќе се изготват врз база на обработка на по-
датоцоите од регистрите за незаразните заболувања . 
Ќе се презентираат податоци според повеќе параметри: 
морбидитет, структура, пол, возраст, место на живеење 
(град-село) општини, здравствени организации и др.  
Изготвување на нови обрасци за пријави за незараз-

ни заболувања: 
За пријавувањето на незаразните заболувања  ќе се 

изготват нови обрасци според современите барања на 
Светска здравствена организација, Европската заедни-
ца и според современите класификации  за  заболува-
њата и други новини според новите класификации за 
занимања, дејности и други стандарди. 

 
4.  Здравствени  индикатори "Здравје за сите" 
  
Во 2002 година ќе се продолжат активностите за 

спроведување на здравствените индикатори "Здравје за 
сите" донесени од СЗО.  
Ќе се изготват здравствени индикатори според ут-

врдените табеларни прегледи од СЗО при што ќе се ко-
ристат податоци од редовните рутински извештаи и по-
себни анкетни истражувања. Ќе се организираат семи-
нари со инструктажа за правилно прибирање  податоци 
за здравствени индикатори . 
Со цел за осовременување на обработката и презен-

тација на здравствено статистички податоци ќе биде 
имплементирана EUPHIN - EAST софтверска програма 
во Републички завод за здравствена заштита и заводите 
за здравствена заштита. 
Исто така ќе биде изготвена публикација "Здравс-

твени индикатори - Здравје за сите" во Република Ма-
кедонија. 

5. Унапредување на здравјето преку здравствено 
воспитна дејност 

 
Во согласност со принципите на Светската здравс-

твена организација дефинирани во рамковната полити-
ка за здравје во Европскиот регион "Здравје за сите", а 
врз основа на податоците за здравствената состојба на 
населението, податоците за заболувањата и умирањата 
од одредени заболувања како и појавата на одредени 
здравствени проблеми, појави и состојби во здравстве-
ната заштита, Министерството за здравство утврди 
приоритети во насока за унапредување на здравјето.  
Министерство за здравство на Република Македонија 
за таа цел во јуни 2000 година формира Национално 
координативно стручно тело за унапредување на здрав-
јето составено од претставници на повеќе владини и 
невладини домашни и странски институции и органи-
зации кое е верифицирано како Национален комитет за 
унапредување на здравјето.  
Приоритетна обврска на ова тело во 2002 година е: 
 
1. Изготвување на Национална стратегија за унап-

редување на здравјето 
 
По примерот на повеќе земји и нашата земја ќе из-

готви Национална стратегија во која ќе се формулира 
националната политика и целите за унапредување на 
здравјето како и план за нејзина ефективна имплемен-
тација.  
Носител: Национален комитет за унапредување на 

здравјето - стручно координативно тело при  Минис-
терство за здравство на Република Македонија. 

 
2. Организирање на тридневен семинар за членови-

те на Националниот комитет за унапредување на здрав-
јето со цел да се утврди методологијата за изработка на 
Нацрт-стратегијата, а со стручна помош на експерт од 
СЗО. 

 
Извршител: Републички завод за здравствена заш-

тита во соработка со Министерство за здравство и 
Светската здравствена организација. 

 
3. Медиумска презентација и промоција на Страте-

гијата за унапредување на здравјето преку средствата 
за јавно информирање. 

 
Извршители: Националниот комитет за промоција 

на здравјето во соработка со Републички завод за 
здравствена заштита и средствата за јавно информира-
ње. 
Одделението за здравствено-воспитна дејност на 

Републички завод за здравствена заштита ќе спроведу-
ва и: 

- Здравствена едукација во врска со формите на 
здраво живеење (физичка активност, правилна исхрана, 
непушење, справување со стрес и решавање на кон-
фликти); 

- Здравствена едукација во врска со превенција на 
заболувањата и умирањата од кардиоваскуларни, ма-
лигни, респираторни заболувања, шеќерна болест и 
повредите (повреди на работа и дома и сообраќајните 
несреќи); 

- Здравствена едукација во врска со подобрување и 
унапредување на условите за живеење (исхраната, во-
доснабдувањето, диспозицијата на отпадни материи и 
заштита на населението од аерозагадувањето). 

 
Во текот на 2002 година ќе бидат изготвени и след-

ните анализи, извештаи и програми: 
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15. Организирање едукативен семинар за здравстве-
ни работници од примарната здравствена заштита во 
врска со активности за унапредување на здравјето  

1. Извештај за спроведување на Програмата за пре-
вентивната здравствена заштита во 2001 година 

 
 Рок на изготвување:  март 2002 година 

Рок на изготвување: во текот на 2002 година  
 2. Информација за состојбата на целокупната опре-

меност на здравствените организации во Република 
Македонија. 

16. Информација за состојбата со  патронажната 
дејност во Република Македонија во 2001 година. 

 Рок на изготвување:  март 2002 година 
Рок на изготвување: јуни 2002 година  

 3. Програма за здравствена едукација на здравстве-
ни работници од примарната здравствена заштита во 
врска со превенцијата од дроги во Република Македо-
нија. 

17. Информација за состојбите и проблемите со 
хроничната бубрежна инсуфициенција во Република 
Македонија  

 Рок на изготвување: мај 2002 година Рок на изготвување: септември 2002 година   4. Информација за искористеност на болничките ка-
пацитети во здравствените организации во Република 
Македонија 

Во текот на 2002 година  активно ќе се учествува во 
активностите за утврдување на стратегијата за рефор-
ми на здравствениот систем и долгорочниот развој на 
здравствената заштита до 2010-та година во Република 
Македонија со утврдување и примена на индикаторите 
за остварувањето на стратегијата за реформите во 
здравството и развој на здравствената заштита соглас-
но Европската стратегија "ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ" и утвр-
дените индикатори од Регионалното биро на СЗО за 
Европа.  

 
Рок на изготвување: јуни 2002 година 

 
5. Извештај за здравствената состојба и здравстве-

ната заштита на населението во Република Македонија 
за 2001 година 

 
Рок на изготвување: јуни 2002 година  

 IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
6. Извештај за остварување на Програмата за 

здравствено-воспитна работа во Р.Македонија во 2001 
година  

 
За реализација на превентивните мерки за  спрове-

дување на мерките и активностите од Програмата за 
превентивна здравствена заштита за 2002 година пот-
ребни се вкупно  денари и тоа: 

 
Рок на изготвување: април 2002 година 

  
7. Информација за состојбите со болестите на за-

висност и алкохолизам за период 1997 - 2001 година во 
Република Македонија. 

 
 
 

  
Рок на изготвување: мај 2002 година  

  
 8. Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет 

во Република Македонија за 2001 година.   
  
 Рок на изготвување: септември 2002 година 
  
 9. Извештај за остварувањето на Програмата за сис-

тематски прегледи на ученици и студенти во 2001 го-
дина 

 
 
 Рок на изготвување: октомври 2002 година 
  
 10. Програма за систематски прегледи на ученици и 

студенти  во 2003 година.  
  
 Рок на изготвување: октомври 2002 година 
   11. Информација за состојбите во приватното 

здравство  
   Рок на изготвување: септември 2002 година Услугите за лабараториско-микробиолошка дејност 

и трошоците за лабараториски материјали се вклучени 
во средствата за санитарно - хигиенската и епидемио-
лошка дејност. 

 
12. Предлог-Програма за превентивна здравствена 

заштита во Република Македонија за 2003 година 
 Средствата за активностите во врска со следење на 

водоснабдувањето на градските населби ќе се оствару-
ваат врз основа на договор со организациите за водос-
набдување. 

Рок на изготвување: октомври 2002 година 
 
13.  Програма за здравствено-воспитание во Репуб-

лика Македонија во 2003 година. Средства за дел од активностите на епидемиолош-
ката дејност се обезбедуваат со Програмата за испиту-
вање на појавата, спречувањето и сузбивањето на бру-
целозата кај луѓето во Република Македонија и со 
Програмата за заштита на населението од СИДА во Ре-
публика Македонија. 

 
Рок на изготвување: октомври 2002 година 

 
14. Печатење на плакат  " ПАТ КОН  ЗДРАВЈЕТО " 
 

Рок на изготвување: јуни 2002 година 
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Вкупните средства за реализација на оваа програма 

ќе се обезбедат од Буџетот на Република во износ од 
105,419,186.00 денари преку Министерстото за здрав-
ство врз основа на фактури и извештаи за извршени ус-
луги. 
Програмата ќе се реализира во обем на располож-

ливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

     Бр. 23-2397/1        Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

667. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на РМ", 
бр.38/91, 46/93 и 55/95), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, до-
несе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДРЕДЕНИ 
ГРУПИ НА НАСЕЛЕНИЕ И ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУ-
ВАЊА НА ГРАЃАНИ КОИ НЕ СЕ ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРАНИ 
 
Со донесувањето на Законот за здравственото оси-

гурување ("Службен весник на РМ" бр.25/2000, 
34/2000 и 96/2000), престана да важи членот 17 од За-
конот за здравствената заштита. Со тоа, за децата, ли-
цата постари од 65 години и на лицата кои заболеле од 
потешки заболувања, кои немаа можност за вклучува-
ње во задолжителното здравствено осигурување прес-
тана можноста за обезбедување на здравствена заштита 
на товар на средствата на Буџетот на Република Маке-
донија. 
Според податоците на Фондот за здравствено оси-

гурување на Македонија, здравствена заштита по овој 
основ на товар на Буџетот на Република Македонија, 
просечно годишно користеле околу 9,000 неосигурени 
деца, околу 25,000 неосигурени лица постари од 65 го-
дини и околу 10,000 неосигурени лица користеле 
здравствена заштита за одредени потешки заболувања. 
Со цел да се обезбеди основни здравствени услуги 

на овие лица потребно е Владата на Република Маке-
донија да обезбедува средства од Буџетот на Република 
Македонија за покривање на тошоците при користење 
на здравствената заштита. 

1. Како основни здравствени услуги кои треба да се 
обезбедат за овие возрасни групи (неосигурани деца од 
1 до 18 годишна возраст и за лицата постари од 65 го-
дини) да им се обезбедуваат следите здравствени услу-
ги: 

- лекарски преглед (општ и специјалистички), 
- основни дијагностички испитувања , 
- итна медицинска помош, 
- лекување во ординација и во болнички услови, ос-

вен лекови на рецепт во ПЗЗ, 
- итна стоматолошка здравствена заштита..  
2. На лицата кои не се здравствено осигурани, а не-

маат можност за вклучување во задолжителното 
здравствено осигурување, без оглед на возраста, докол-
ку не се опфатени со друга програма, им се обезбедува 
здравствена заштита само во врска со лекување на  
следните заболувањата : 

- ревматска грозница; 
- прогресивни, нервни и мускуларни заболувања; 
- церебрална парализа; 
- мултиплекс склероза; 
- цистични фибози; 
- епилепсија; 
- инфаркт на миокардот; 
- декомпензација на срце; 

- срцев блок; 
- вграден пејсмејкер; 
- пемфигус и лупус еритематодес; 
- заразни болести :  
- беснило ( Lyssa ; Rabies ), 
- цревен тифус ( Typhus abdominalis ), 
- црвенка ( Rubeola ), 
- детска парализа ( Poliomyelitis anteror acuta ), 
- дифтерија (Diphteria ), 
- дизентерија ( Dysenteria bacillaris ), 
- ехинококоза ( Echinococcosis ), 
- заразно воспаление на мозочните обвивки ( 

Meningitis ), 
- заразно воспаление на  мозокот ( Encephalitis ), 
- голема кашлица ( Pertussis ), 
- мали сипаници ( Morbilli ), 
- овчи сипаници ( Varicella ), 
- шарлах ( Scarlatina ), 
- тетанус ( Tetanus ), 
- хепатитис ( Hepatitis ), 
- заушки ( Parotitis epidemica ), 
- салмонелоза ( Salmonelosses), 
- колера ( Cholera asiatica ), 
- маларија ( Malaria ), 
- карантински заболувања (големи сипаници, ви-

русни хеморагични трески , чума ), 
- рововска грозница ( Q - treska ). 
Бројот на неосигурените лица по овие основи се 

очекува да биде значително помал, бидејќи во наведе-
ниот број на лица кои не се осигурени по ниеден основ 
беа вклучени и лица кои имаат основ за осигурување, 
но од различни причини не се пријавиле во задолжи-
телно здравствено осигурување. 

 
ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ  

НА ПРОГРАМАТА 
 
I. За здравствена заштита на неосигурени деца од 1 

до 18 годишна возраст потребни се средства за: 
 

1. Општ лекарски преглед (320.00 
денари х 7,000) 

2,240,000.00 

2. Основни дијагностички испи-
тувања - лабараторија и рендген 
(500.00 денари х 7,000 х 30%) 

1,050,000.00 

3. Итна медицинска помош 
(800.00 денари х 7,000 х 10%) 

560,000.00 

4  Лекување во болнички услови 
(900.00 денари болнички ден х 
7,000 х 10% х 3 дена) 

1,890,000.00 

5  Итна стоматолошка здравстве-
на заштита (250.00 денари х 7,000  
х 10%) 

175,000.00 

Вкупно 5,915,000.00 
 
II. За здравствена заштита на неосигурени лица пос-

тари од 65 годишна возраст потребни потребни се 
средства за: 

 
1. Општ лекарски преглед (320.00 
денари х 18,000) 

5,760,000.00 

2. Основни дијагностички испи-
тувања - лабараторија и рендген 
(500.00 х 18,000 х 30%) 

2,700,000.00 

3. Итна медицинска помош 
(800.00 х 18,000 х 20%) 

2,880,000.00 

4  Лекување во болнички услови 
(900.00 болнички ден х 18,000 х 
10% х 7 дена) 

11,340,000.00 

5  Итна стоматолошка здравстве-
на заштита (250.00 х 18,000  х 
5%) 

2,250,000.00 

Вкупно 24,930,000.00 
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III. За лекување во врска со наведените заболувања 
од точка 2 на  оваа програма, потребни се : 

 
1. Општ лекарски преглед (320.00 
денари х 5,000) 

1,600,000.00 

2. Основни дијагностички испи-
тувања - лабараторија и рендген 
(500.00 х 5,000 х 30%) 

750,000.00 

3  Лекување во болнички услови 
(900.00 болнички ден х 5,000 х 
10% х 7 дена) 

3,150,000.00 

Вкупно 5,500,000.00 
 
IV. Партиципација за осигурените лица во врска со 

лекувањето на заболувањата од точка 2 на оваа програ-
ма. 

 
Партиципација 15,000.00 оси-

гурени лица х 3,800.00 денари 
партиципација 

     57,000,000.00 

 
Вкупно потребни средства за реализирање на оваа 

програма  се 93,345,000.00 денари. 
Програмата ќе се реализира во обем на располож-

ливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година. 
Средствата за реализирање на оваа програма ќе се 

обезбедат  Буџетот на Република Македонија. 
Оваа програма ќе се објави во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

     Бр. 23-2398/1        Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

668. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за 

здравствената заштита заштита ("Службен весник на 
РМ" бр. 38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Зако-
нот за Здравствено осигурување ("Службен весник на 
РМ" бр. 25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУ-
ШЕВНИ РАСТРОЈСТВА И БОЛЕСТИ НА ЗАВИС-

НОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА 2002 ГОДИНА 

 
Душевните растројства и болестите на зависностите 

се голем здравствен проблем, но во исто време и голем 
социјален и економски проблем. 

 Овие проблеми не може да се решаваат  само со 
здравствени мерки. Неопходно е учество на програм-
ско организирани мерки од повеќе субјекти во општес-
твото со доминантна улога на социјалниот сектор. 
Душевните болести опфаќаат широк круг на забо-

лувања, вклучувајќи ги органските и сиптоматските 
растројства, растројства во однесувањето настанати ка-
ко последица на употреба на психоактивни супстанци, 
шизофренија, шизотипни и налудничави растројства, 
растројства на расположението (афективни растрој-
ства), душевна заостанатост и други душевни растрој-
ства.  
Светските искуства покажуваат дека од вкупно ди-

јагностицираните болни повеќе од една половина оста-
нуваат хронично хоспитализирани повеќе години, па и 
доживотно. За таков долготраен болнички медицински 
третман кој, по правило,  е најлош и изразито непово-
лен за самите пациенти, потребни се значителни фи-
нансиски  средства, кои во досегашната пракса во нај-
голем дел беа на товар на здравственото осигурување. 

Болестите на зависности, исто така, се голем здрав-
ствен, но уште повеќе општествено - социјален проб-
лем.  Република Македонија е во период кога употре-
бата и злоупотребата на дроги и алкохол е во значите-
лен пораст.  Брз пораст на бројот на зависници од алко-
хол и особено од опојни дроги е забележан по 1990 го-
дина, а поназначено од 1995 година, кога голем број на 
семејства побарале помош за третман. Се уште, за жал, 
не е направена потполна анализа за бројот на лицата - 
зависници од дроги, алкохол и други психоактивни 
супстанци, меѓутоа според проценките, во Република 
Македонија има пет до шест илјади зависници од херо-
ин, петнаесет до дваесет илјади лица пробатори или ек-
спериментатори на дроги и околу шеесет илјади лица 
кои имаат проблеми со алкохолот. Треба да се има 
предвид дека се помасовна е употребата и злоупотреба-
та на опојните дроги и алкохолот кај младите, кои пр-
виот контакт со алкохолот и опојната дрога го имаат на 
помлада возраст. 
Во моментот освен алкохолот во Републиката нај-

злоупотребувани дроги се хероинот и марихуаната, но 
во последнава година се забележува пораст на употре-
ба на синтетски дроги од типот на  екстази, ЛСД , како 
и кокаин и крек. 
И покрај ваквата алармантна состојба се уште нај-

голем товар за решавање на овие сериозни социјално-
медицински појави, болести и  проблеми паѓа на  
здравството и здравственото осигурување.  
За целосно, адекватно и ефикасно решавање на 

овие проблеми неопходно е вклучување на пошироката 
општествена заедница, поточно преку буџетот на држа-
вата. Имено, за третман на оптужените и осудените ли-
ца финансиските обврски за лекување на душевните 
растројства и болестите на зависности (од опојни дроги 
и/или алкохол) треба преку министерството за правда 
да се издвојуваат финансиски средства. За неосигуре-
ните лица лекувањето,независно дали е стационарно, 
во дневна или душевна болница или санаториум, об-
врската треба да ја преземе буџетот на државата преку 
Министерството за труд и социјална политика. Реали-
зацијата на буџетските средства за овие намени да се 
врши преку оваа програма што ја подготвува Минис-
терството за здравство. 
Душевните растројства и болестите на зависностите 

претежно се третираат во трите специјализирани пси-
хијатриски болници во Скопје, Демир Хисар и Негор-
ци. 
Во трите специјализирани психијатриски болници 

се третираат вкупно 2,150 лица од кои: 
- 1,500 -  сместени стационарно,  
- 650 -  сместени во дневни болници.  
Од стационарно згрижени болни :  
- 120 лица се со судска одлука за изречена мерка за-

должително лекување и чување во болнички услови, 
- 380 лица се неосигурени по ниту еден основ од За-

конот за здравственото осигурување, од кои 110 лица 
се зависници .  
Од овие податоци се гледа дека во трите болници 

во Републиката сместени се 500 лица за кои не постои 
основ на осигурување и кои поради начинот на финан-
сирање, во досегашната пракса се финансирани од 
Фондот за здравствено осигурување. За овие лица об-
врската за плаќање на трошоци за лекување во иднина 
треба да ја преземе Буџетот на Републиката, како што е 
опишано. 
Покрај тоа, во овие болници се сместени 1,000 ду-

шевно болни - осигурени лица од кои околу 400 се во 
акутна фаза на болеста т.е. лица на кои им е потребен 
медицински третман, а средствата се на товар на Фон-
дот за здравствено осигурување.  
Останатите 600 лица долготрајно сместени во овие 

болници се во хронична фаза на болеста , за истите  ме-
дицинскиот третман може да се изврши во дневни бол-
ници, во амбулантски или домашни услови. 
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669. Долготрајниот стационарен престој на овие болни е 
причинет од социјалниот момент  поради кој досега не 
е востановен друг начин на нивно сместување.  

Врз основа на член 10 од Законот за контрола на ква-
литетот на земјоделските и прехранбените производи во 
надворешно-трговскиот промет (�Службен весник на 
РМ� бр. 5/98 и 13/99) министерот за економија, донесе 

Подолгиот престој на овие лица во психијатриски 
болници се должи на отпорот на пациентите да ја на-
пуштат болницата, неподготвеноста на семејствата да 
ги прифатат во домашни услови, нетолерантноста на 
средината во која пациентот евентуално би се вратил, 
но и лошата пристапност и развиеност на вонболнич-
ките служби во местата во кои болните живееле пред 
нивното доаѓање во болница. Оваа категорија на болни 
е многу ретко посетувана од домашните, па целокупна-
та грижа за нивниот престој, медицинскиот третман, 
како и другите нивни потреби се оставени исклучиво 
да ги решаваат здравствените установи.  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА 
НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕ-
ХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШНО 

ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 
 
1. Се овластува ДКВКК МАККОНТРОЛ-ДОО Ско-

пје да врши контрола на квалитетот на конзерви од ме-
со, конзервиран зеленчук и овошје и вишна наменети 
за извоз. Од ова може да се заклучи дека кај долготрајно хос-

питализираните  болни грижата, негата и сместувањето 
не претставуваат здравствени проблеми туку социјален 
проблем, за кој треба да се грижи Републиката со обез-
бедување на средства за посебни социјални програми. 
Од друга страна пак, еден дел од овие болни имаат 
лични пензии или примаат социјална помош, но бидеј-
ќи се сместени во болнички услови средствата не ги 
користат лично, туку нивните семејства кои во повеќе-
то случаи не се грижат за нив. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�. 

 
  Бр. 02-3143                                      Министер, 

27 мај 2002 година                       м-р Бесник Фетаи, с.р. 
     Скопје 

___________ 
670. 

 Врз основа на член 10 од Законот за контрола на 
квалитетот на земјоделските и прехранбените произво-
ди во надворешно-трговскиот промет (�Сл. весник на 
РМ� бр. 5/98 и 13/99) министерот за економија донесе 

I. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕ-
АЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  
За реализација на мерките и активностите предви-

дени со Програмата за за здравствена заштита на лица 
со душевни растројства и болести на зависности во Ре-
публика Македонија за 2002 година потребни се след-
ните средства: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА НА 
КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕ-
НИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ  ПРОМЕТ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Се овластува Земјоделскиот факултет - Скопје да 

врши контрола на квалитетот на јагнешко месо (разла-
дено и смрзнато); конзерви од месо, конзервиран зе-
ленчук и овошје; вино; тутун во лист и вишна намене-
ти за извоз. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�. 

 
Бр. 02-3382  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 јуни 2002 година      Министер, 
  Скопје                         м-р Бесник Фетаи, с.р. 

___________ 
671. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 70/92), на седницата одржана на 22 мај 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува Одлуката за усвојување на измена и 

дополна на деталниот урбанистички план на град Гос-
тивар на детален лист бр. 68а (9), бр. 07-527/1 донесена 
од Советот на Општина Гостивар на 06.09.2000 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. Мерките и активностите предвидени со оваа  програ-

ма за осигурените лица се финансираат според општите 
акти на Фондот  за здравствено осигурување на Македо-
нија, врз основа на договор со здравствените установи. 

3. Уставниот суд на Република Македонија со ре-
шение У.бр. 61/2001 од 27 март 2002 година поведе 
постапка за оценување на уставноста и законитоста на 
актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за неговата согласност 
со Уставот и Законот за просторното и урбанистичкото 
планирање (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 4/96, 28/97, 18/99, 53/01). 

Програмата ќе се реализира во обем на располож-
ливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година. 
Оваа програма ќе се објави во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 4. Судот на седницата утврди дека во членот 1 од 

Одлуката е наведено дека со неа се усвојува измената и 
дополнувањето на ДУП на град Гостивар на детален 
лист бр. 68а(9), а се однесува за постапување по забе-

     Бр. 23-2398/1        Претседател на Владата 
28 мај 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
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лешките од јавната расправа од 1994 година за објекти-
те помеѓу �ЈНА� од јужна  страна, улица �Кочо Зози� 
од западна и северна страна и граница на имотот од 
сопствениците од источна страна. 
Согласно членот 2 од Одлуката, измените и дополну-

вањата на ДУП се прикажани во текстуалниот и графич-
киот приказ што претставува составен дел на одлуката. 
Членот 3 уредува дека одлуката влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе се објави во �Службен 
гласник на општина Гостивар�. 

5. Со Законот за просторното и урбанистичко пла-
нирање е утврдено изработувањето и постапката за до-
несување на плановите.  
Според членот 2 од Законот, просторното и урба-

нистичкото планирање е континуиран процес кој се 
обезбедува со изработување, донесување и спроведува-
ње на просторни и урбанистички планови кои меѓусеб-
но се усогласуваат. Според членот 3 од Законот, изра-
ботување и донесувањето на просторните и урбанис-
тичките планови се работи од јавен интерес. Самата 
постапка за донесување на плановите, вклучително и 
на урбанистичките планови е уредена со самиот закон. 
Така, според член 17 на овој закон, плановите се из-

работуваат како нацрт и како предлог на план, а по на-
цртот на деталниот урбанистички план се спроведува 
јавна анкета. 
Јавната анкета, пак, се спроведува со излагање на 

планот на јавно место најмалку 15 дена, во кој рок за-
интересираните граѓани и правни лица од конкретното 
подрачје опфатено со планот, доставуваат писмени за-
белешки на анкетни листови до организаторот на анке-
тата. За времето и местото каде ќе биде изложен планот 
задолжително се објавува соопштение во јавните гласи-
ла. Извештај за јавната анкета со образложение за неп-
рифатените забелешки изработува општината (член 18). 
Согласно членот 19 од Законот, на нацрт на плано-

вите, пред организирањето на стручна расправа, однос-
но јавна анкета, се врши стручна ревизија. Стручната 
ревизија ја врши стручно-научна институција или ко-
мисија што ги определува министерот надлежен за ра-
ботите на урбанизмот. 
Согласно член 20 од овој закон, измените и допол-

нувањата на плановите се вршат по иста постапка про-
пишана за нивно донесување, доколку со овој закон не 
е поинаку уредено. 
Според членот 22 став 6 и 7 од овој закон, урбанис-

тичките планови можат да се спроведуваат по издава-
ње на согласност од Министерството надлежно за ра-
ботите на урбанизмот. Плановите за кои не е издадена 
согласност, се сметаат дека не се донесени. 
Во конкретниот случај, врз основа на документација 

со која располага Судот, а му е доставена од страна на 
главниот архитект на град Гостивар, Судот ја констатира 
следната правна и фактичка состојба по предметот: 
На 22.03.1999 година под бр. 08-174, Повереникот 

на Владата на Република Македонија за општина Гос-
тивар донел Одлука за пристапување кон измена и до-
полнување на ДУП на град Гостивар на детален лист 
бр. 68а(9). 
Истиот ден, Повереникот на Владата за општина 

Гостивар носи Одлука за спроведување на јавна анкета 
заведена под бр. 08-174/1. На 31.12.1999 година, Сове-
тот на општина Гостивар носи Одлука за измена и до-
полна на оваа одлука, а заведена под бр. 07-917/1. 
Врз основа на вака донесената одлука за спроведу-

вање на јавната анкета, Главниот архитект на градот на 
04.07.2000 година под бр. 20-24/3 издава соопштение 
за граѓаните, преку Радио Гостивар за одржување на 
јавната анкета. 
Со бр. 20-573/6 од 28.07.2000 година е заведен Из-

вештајот од јавната анкета составен од тричлена коми-
сија во кој се дава образложение на приговорите доста-
вени по повод спроведената јавна анкета. 
После ова следи стручно мислење од Главниот ар-

хитект на градот бр. 20-917/2-99 од 24.01.2000 година. 
Врз основа на вака спроведената постапка, Советот 

на општина Гостивар ја носи Одлуката за усвојување 
на измена и дополнување на ДУП на град Гостивар на 

детален лист бр. 68а(9) бр. 07-527/1 на седницата одр-
жана на 06.09.2000 година (во уводот на оваа одлука е 
наведено дека истата ја носи градоначалникот на оп-
штина Гостивар). 
Министерството за транспорт и врски со акт бр. 13-

146 од 09.02.2001 година издава Согласност за спрове-
дување на измена и дополна на Деталниот урбанистич-
ки план на град Гостивар на деталниот лист бр. 68а(9) 
на ул. �Кочо Зози�. 
Инаку, во ноември 1999 година изработен е Извеш-

тај од извршената стручна ревизија на нацрт-планот за 
измена и дополна на дел од ДУП за Гостивар од �Ин-
Пума� Скопје. 
Имајќи ја предвид ваквата фактичка состојба по 

предметот, Судот оцени дека во однос на оспорената 
Одлука за усвојување на измена и дополна на Детални-
от урбанистички план за град Гостивар на деталниот 
лист бр. 68а(9) бр. 07-527/1 од 06.09.2000 година, не се 
почитувани неколку одредби од Законот кои се однесу-
ваат на постапката за донесување на деталните урба-
нистички планови. 
Имено, врз основа на приложената документација 

која и претходела на донесувањето на оспорената одлу-
ка, недостасува формална одлука на Советот на општи-
на Гостивар за усвојување на нацртот на деталниот ур-
банистички план, како и предлог одлука на измените и 
дополнувањата на деталниот урбанистички план за 
предметната локација. 
Ако се има предвид дека нацртот на урбанистички-

от план претставува една фаза при донесувањето на ур-
банистички план, Судот утврди дека Советот на оп-
штината требал да донесе одлука за усвојување на на-
црт на планот, која ќе претставува основа за организи-
рање на јавната анкета. 
Втората фаза во постапката за донесување на урба-

нистички план е предлог фазата. Ова е фазата во која 
Советот на општината, откако е спроведена јавната ан-
кета по нацрт одлуката на планот и врз основа на из-
вештајот од јавната анкета со образложение за непри-
фатените забелешки и евентуално инкорпорираните за-
белешки во планот дадени на јавната анкета, треба да 
го донесе планот. 
Со оглед на тоа што Советот на општина Гостивар 

не донесол акт за усвојување на нацрт и предлог пла-
нот, како задолжителни фази во постапката за донесу-
вање на детален урбанистички план, Судот оцени дека 
не се почитувани основните фази на постапката за до-
несување на деталниот урбанистички план предвидени 
во членот 17 став 1 од Законот за просторното и урба-
нистичкото планирање. 
Согласно член 52 став 1 од Уставот на Република 

Македонија законите и другите прописи се објавуваат 
пред да влезат во сила. 
Тргнувајќи од содржината на наведената уставна од-

редба, Судот оцени дека јасно произлегува обврската про-
писите на единиците на локалната самоуправа да се обја-
вуваат пред да влезат во сила, односно дека мора да се по-
читува општиот правен принцип, според кој пропис или 
општ акт не може да има правно дејство и не може да вле-
зе во сила без да се објави. Во конкретниот случај, имајќи 
предвид дека со член 3 од Одлуката се предвидува таа да 
влезе во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
�Службен гласник на Општина Гостивар�, Судот оцени 
дека оваа одредба не е во согласност со член 52 став 1 од 
Уставот на Република Македонија. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7.  Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, 
Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

 
    У.бр. 61/2001               Претседател 
22 мај 2002 година         на Уставниот суд на Република 
         Скопје                Македонија, 
        д-р Тодор Џунов, с.р. 
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672. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 5 јуни 2002 
година, донесе 

О Д Л У К А  
1. Се укинува членот 25 став 1 точка 3, став 5 точка (6), 

став 6 во делот �и (6)�, став 7 во делот �(6)� и став 10 од 
Законот за слободни економски зони (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија со реше-
ние У.бр. 36/2002 од 3 април 2002 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста на одредбите означени во 
точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за нивната согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека согласно членот 
25 став 1 точка 3 од Законот за слободни економски зо-
ни, корисникот на слободната зона остварува даночни 
ослободувања и олеснувања ако, меѓу другото �против 
него не се води прекршочна или кривична постапка во 
врска со вршење на стопанска дејност�. 
Според ставот 5 точка (6) на овој член од Законот, е 

предвидено дека кон даночното барање корисникот на 
слободната зона е должен, меѓу другото, да приложи 
�уверение издадено од надлежен орган дека против ко-
рисникот на слободната зона не се води постапка зара-
ди прекршок или кривично дело сврзано со вршење на 
стопанската дејност�. 
Во ставот 6 на овој член од Законот е утврдено, 

меѓу другото, дека доказот од ставот 5 точка (6), се 
поднесува во рок од 15 дена по отпочнувањето со 
работа на корисникот на слободната зона. Во ставот 
7 на овој член е утврдено, меѓу другото, дека дока-
зот од ставот 5 точка (6), се поднесува секој година 
од работењето во слободната зона, најдоцна до 31 
март во тековната година. 
Во ставот 10 на овој член  од Законот, е предвидено 

министерот за финансии, по потреба, поблиску да ја 
пропишува постапката за донесување на решението од 
став 8 на овој член. Имено, според ставот 8, органот за 
јавни приходи на корисникот му донесува решение во 
рок од 30 дена од денот на поднесувањето на даночното 
барање, доколку се исполнети условите од овој член. 

5. Во членот 8 став 1 од Уставот на Република Ма-
кедонија е утврдено дека владеењето на правото и по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска се темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија. 
Според членот 51 од Уставот, во Република Маке-

донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон и секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 
Согласно одредбите од членот 13 и членот 14 од 

Уставот, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета 
за невино се додека неговата вина не биде утврдена со 
правосилна судска одлука и дека никој не може да би-
де казнет за дело кое пред да биде сторено не било ут-
врдено со закон или со друг пропис како казниво дело 
и за кое не била предвидена казна. 
Според тоа, казнено-правниот однос се исцрпува во 

релацијата казниво дело и судски изречена казна од-
носно санкција и натамошните последици од осудата 
за тоа дело не се допуштени. 
Врз основа на членот 106 став 5 од Кривичниот зако-

ник (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
37/1996), никој нема право да бара граѓаните да подне-
суваат докази за својата осудуваност или неосудуваност, 
а според став 6 на овој член, на граѓаните по нивно бара-
ње може да им се дадат податоци за нивната осудува-
ност или неосудуваност само ако овие податоци им се 
потребни заради остварување на нивните права во 
странство. Согласно ставот 4 од истиот член на Кривич-

ниот законик, податоци од казнената евиденција можат 
на образложено барање да им се дадат и на државни ор-
гани, правни и физички лица ако уште траат правните 
последици од осудата или мерката за безбедност или ако 
за тоа постои оправдан интерес заснован врз закон. 
Имајќи го во предвид изнесеното и поаѓајќи од со-

држината на одредбите од Законот за слободни еко-
номски зони, означени во точката 1 на оваа одлука, Су-
дот оцени дека како услов за остварување на даночни 
ослободувања и олеснувања на корисникот на слобод-
ната зона е спрема него да не се води прекршочна или 
кривична постапка во врска со вршењето на стопанска 
дејност и дека со ваквата законска формулација, во 
случај ако спрема корисникот се води таква постапка, 
истиот би се сметал за виновен пред неговата вина да 
биде утврдена со правосилна судска одлука. Понатаму, 
обврската на корисникот, кон даночното барање во оп-
ределен рок по отпочнувањето со работа во слободната 
зона и во определен рок секоја тековна година, да при-
ложува уверение дека не се води спрема него постапка 
заради прекршок или кривично дело сврзано со врше-
ње на стопанската дејност, исто така упатува дека до-
колку корисникот тоа не го стори и во определените 
рокови не го презентира доказот кој е наведен односно 
перманентно не докажува дека се води или не се води 
спрема него постапка, без разлика на фактите по тоа 
прашање, тоа би значело дека самото недоставување на 
доказот ќе доведе до негативни последици во однос на 
остварувањето на даночните ослободувања и олеснува-
ња на корисникот на слободната зона. 
Оттука, Судот оцени дека членот 25 став 1 точка 3, 

став 5 точка (6), став 6 во делот �и (6)�; став 7 во делот 
�(6)� во Законот на слободни економски зони, не се 
согласност со членот 13 и членот 14 од Уставот на Ре-
публика Македонија и со овие одредби се повредува 
начелото на презумпција на невиност. 
Во однос на одредбата од членот 25 став 10 од За-

конот, со која е предвидено министерот за финансии, 
по потреба, поблиску да ја пропишува постапката за 
донесување на решението од став 8 на овој член, Судот 
оцени дека со ова законско овластување се дозволува 
акт на министерот да се пропишува постапка и да се 
утврдуваат правата и обврските на граѓаните и другите 
правни лица што е спротивно со одредбите од Уставот, 
од вториот дел за слободите и правата на човекот и 
граѓанинот од кои јасно произлегува уставната опре-
делба дека правата и обврските на граѓаните можат да 
се пропишуваат само со закон и колективен договор. 
Даденото овластување на министерот за финансии со 
свој акт да определува постапка за одредени прашања 
утврдени со закон, а со тоа да утврдува права и обвр-
ски за граѓаните значи и навлегување во законодавната 
власт која е издвоена од извршната власт.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7.  Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласо-
ви во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов 
и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Ла-
зова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р 
Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.  
    У.бр. 36/2002               Претседател 
5 јуни 2002 година         на Уставниот суд на Република 
         Скопје                Македонија, 
        д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
673. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 5 ју-
ни 2002 година, донесе  

О Д Л У К А  
1. Се укинуваат член 62 став 3 точка 3 од Законот за 

банките (�Службен весник на РМ� бр. 63/2000, 70/2001 
и 103/2001) и глава II.А. точка 2 став 1 потточка д) од 
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Одлуката за потребната документација за издавање на 
согласноста и доставување на известување според од-
редбите на Законот за банките, донесена од Советот на 
Народна банка на Република Македонија на 21 декем-
ври 2000 година (�Службен весник на РМ� бр. 
111/2000). 

трпи штетна последица-член 13 став 1 од Уставот. Освен 
тоа, после донесувањето на осудителната правосилна суд-
ска одлука, граѓанинот не може да трпи штетни последи-
ци надвор од оние определени со судска одлука-член 14 
став 2 од Уставот. Со други зборови, граѓаните можат да 
трпат штетни последици од своето однесување само врз 
основа на вина, која е утврдена од суд врз законска основа 
и во законска постапка, како и во обем определен од су-
дот во законските рамки, а не пред, после и надвор од 
судски определениот обем на казна и безбедносна мерка. 
На тој начин се обезбедува слободите и правата на чове-
кот и граѓанинот да бидат ограничени само во случаите 
утврдени со Уставот (член 54 став 1 од Уставот), како и 
еднаквоста на граѓаните пред Уставот и законите (член 9 
став 2 од Уставот), а не се загрозуваат, на пример, правото 
на слободен избор на вработувањето (член 32 став 1 од 
Уставот), достапност на секое работно место на секого 
под еднакви услови (член 32 став 2 од Уставот, и други 
слободи и права на човекот и граѓанинот. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, на ини-
цијатива на д-р Мирољуб Шукаров од Скопје, со реше-
ние У. бр. 201/2001 од 20 март и 17 април 2002 година 
поведе постапка за оценување уставноста на одредбите 
од Законот и Одлуката означени во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што се постави прашањето за нивната 
согласност со членовите 13 и 14 од Уставот. 
Доносителите на оспорените одредби не доставија 

одговор на наводите содржани во решението за поведу-
вање на постапката. 

4. Судот на седницата утврди дека, според член 62 
став 3 точка 3 од Законот за банките, �работоводен ор-
ган на банката не може да биде лице кое е...осудувано 
за кривично дело против имотот и од областа на фи-
нансиското работење�. 

Со оглед на тоа што со оспорената законска одредба 
се предвидува услов-�работоводен орган на банка да не 
може да биде лице кое е...осудувано...�, односно граѓа-
нинот да трпи и други штетни последици надвор од оние 
определени со осудителната правосилна судска одлука, 
како и што со наведената одредба од Одлуката се пред-
видува �потврда...дека против предложениот кандидат 
за работоводен орган нема обвинителен акт...и дека не е 
донесена неправосилна осудителна пресуда�, односно 
граѓанинот да трпи штетни последици пред да се утврди 
неговата вина со правосилна судска одлука, Судот утвр-
ди дека член 62 став 3 точка 3 од Законот и глава II.А. 
точка 2 став 1 потточка д) од Одлуката не се во соглас-
ност со наведените уставни одредби. 

Покрај тоа, Судот, по сопствена иницијатива, на 
седницата утврди дека според глава II.А. точка 2 став 1 
потточка д) од Одлуката, �за добивање согласност за 
именување на работоводен орган на банка, кон барање-
то се доставува...потврда од надлежниот суд дека про-
тив предложениот кандидат за работоводен орган нема 
обвинителен акт кој влегол во правна сила и дека не е 
донесена неправосилна осудителна пресуда�. 

5. Според член 13 став 1 од Уставот, �лицето обви-
нето за казниво дело ќе се смета за невино сé додека 
неговата вина не биде утврдена со правосилна судска 
одлука�. 

Поради тоа, Судот одлучи како во точката 1 од оваа 
одлука. 

6.  Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, 
Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

Согласно член 14 од Уставот, �никој не може пов-
торно да биде суден за дело за кое веќе бил суден и за 
кое е донесена правосилна судска одлука� (став 2). 
Од означените уставни одредби, а во врска со оспо-

рените одредби од Законот и Одлуката, произлегува 
дека пред донесувањето на правосилна судска одлука 
(со која треба да се утврди дали постои или не постои 
вина за некое дело на граѓанин), граѓанинот не може да  

 
    У.бр. 201/2001               Претседател 
5 јуни 2002 година         на Уставниот суд на Република 
           Скопје                Македонија, 
        д-р Тодор Џунов, с.р. 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
15. 

Врз основа на член 9 став 1 точка а-8 и точка б-2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000 и 50/2001), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 03.06.2002 година, утврди  

 
Л И С Т А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА   

Член 1 
Во Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (�Службен весник на 

Република Македонија� бр. 4/2001), во членот 2 се додаваат следните лекови: 
  
ЕКЛ Ред.бр. Генеричко име 

 
Фармацевтска форма на регистриран лек 

10 3 103 а Lisinopril таблети 10 mg; 20 mg; 
07 0  57 а Levomepromazin таблети 25 mg; 100 mg; 
10 6 105 а Pentoxifulline драг. 400 mg; tabl. 400 mg; 
10 6 105 б Dihidroergotoksin таблети 1,5 mg; 4,5 mg i rastvor; 
10 1 106 б Bisoprolol таблети 2,5 mg; 5 mg; 10 mg; 
10 1 106 б Carvedilol* таблети 6,25 mg; 12,5 mg; 25mg; 

  35  а Repaglinide ss таблети 0,5 mg; 1 mg; 2 mg; 
127 120 а Ursodeoxyholna kiselina ss таблети 250 mg; 

   7 б Cefadroxil таблети 
капсули 
суспензија 

125 mg; 250 mg; 500 mg; 
250 mg; 500 mg; 
125 mg/5 ml; 250 mg/5 ml; 
500 mg/5 ml   

  
Лековите после чие име стои знакот *, ги препишува избраниот лекар по предлог на лекар специјалист.   
Лековите после чие име стојат буквите ЅЅ, ги препишува избраниот лекар по предлог на лекар специјалист.      
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Член 2 
Измените и дополнувањата на Листата на лекови 

кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се објави по добивање на согласност 
од министерот за здравство. 

  
     Бр. 02-3103/4                     Управен одбор на Фондот 
3 јуни 2002 година    за здравствено осигурување 

    Скопје                                     на Македонија 
                                                      Претседател, 

           Делче Ицков, с.р. 
_______________________________________________ 

 
И С П Р А В К И 

 
   По извршеното срамнување со изворниот текст е 

утврдено дека во текстот на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за платниот промет (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 37/2002) е 
направена грешка, поради што се дава  

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ  

Во членот 5 во петтиот ред по зборот �податоци�, 
наместо сврзникот �и� треба да стои зборот �на�. 

 
    Бр. 10-2364/2          Од Законодавно-правната комисија 
јуни 2002 година             на Собранието на Република 

   Скопје                                   Македонија 
___________ 

 
По извршеното срамнување со изворниот текст, ут-

врдено е дека во текстот на Одлуката за сведување на 
податоците од системот на образованието во Републи-
ка Македонија со Меѓународната стандардна класифи-
кација на образованието (ISCED-97), објавена во 
�Службен весник на Република Македонија� бр. 
33/2002, направена е грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА  ОДЛУКАТА  ЗА СВЕДУВАЊЕ  НА ПОДАТОЦИТЕ 
ОД СИСТЕМОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА СО МЕЃУНАРОДНАТА СТАНДАРДНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ISCED-97) 

 
Составен дел на Одлуката за сведување на податоци-

те од системот на образованието во Република Македо-
нија со Меѓународната стандардна класификација на 
образованието (ISCED-97) треба да бидат дијаграмот и 
нумеричката листа на шифри од точката 2, а кои гласат: 

- дијаграм на образовните програми во системот на об-
разованието во Република Македонија според ISCED-97 и 

- нумеричка листа на шифри на полиња на обра-
зованието во Република Македонија според ISCED-97. 

 
НУМЕРИЧКА ЛИСТА НА ШИФРИ 

НА ПОЛИЊА НА ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА СПОРЕД ISCED-97 

 
0 - ОПШТИ ПРОГРАМИ 
010 Основни/широки, општи програми 
080 Писменост и сметање 
090 Лични способности 

1 - ОБРАЗОВАНИЕ 
140 Обука на наставници и наука за образование 

(широки програми)  
142 Наука за образование 
143 Обука на наставници за предшколска настава 
144 Обука на наставници за одделенска настава 
145 Обука на наставници за предметна настава 
146 Обука на наставници за стручна настава 
 
2 - ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И УМЕТНОСТ 
210 Уметност (широки програми) 
211 Ликовна уметност 
212 Музика и применета уметност 
213 Аудио-визуелни техники и медиа продукција 
214 Дизајн 
215 Умешности и вештини 
220 Хуманитарни науки (широки програми) 
221 Религија 
222 Странски јазици  
440 Физички науки (широки програми) 
441 Физика 
442 Хемија 
443 Наука за земјата 
461 Математика 
462 Статистика 
481 Информатика 
482 Употреба на компјутери 
 
5 - ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОИЗВОДСТВО И ГРАДЕЖ-

НИШТВО 
520 Инженерство и инженерски струки (широки 

програми) 
521 Механика и работа со метали 
522 Електрични системи и енергија 
523 Електроника и автоматика 
524 Хемиски процеси 
525 Моторни возила, бродови и авиони 
540 Производство и преработка (широки програми) 
540 Преработка на храна 
541 Текстил, облека, обувки, кожа 
542 Материјали (дрво, хартија, пластика, стакло) 
543 Рударство и екстракција 
581 Архитектура и урбанизам 
582 Изградба и градежништво  
815 Фризерски и козметички услуги 
840 Транспортни услуги 
850 Заштита на околина (широки програми) 
851 Технологија и контрола на околина 
852 Природна средина и дивина 
853 Санитарни услуги на заедницата 
860 Безбедосни услуги (широки програми) 
861 Заштита на лица и имот 
862 Професионална безбедност и здравје 
8
 
63 Војска и одбрана 

9 - НЕПОЗНАТО ИЛИ НЕОПРЕДЕЛЕНО 
Оваа категорија не е составен дел на полињата 

според ISCED-97, меѓутоа се јавува како потребна да 
се внесе во збирката на податоци �99� како непознати 
(неодредени наставни подрачја). 

 
      Бр. 23-2401/3        Од Владата на Република 
17 јуни 2002 година        Македонија 
           Скопје 
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По извршената проверка со изворниот текст, утвр-

дено е дека во текстот на преамбулата во Решението за 
давање одобрение за издавање на долгорочни хартии 
од вредност објавено во �Службен весник на РМ� бр. 
40 од 18 јуни 2002 година е направена техничка грешка 
и се дава следнава исправка, наместо: �Одлуката на 
Комисијата за хартии од вредност, донесена на седни-
цата одржана на 30.05.2002 година, Комисијата, изда-
ва�, треба да стои: �Одлуката на Комисијата за хартии 
од вредност донесена на 30.05.2002 година, Комисијата 
издава�. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД 

Се повикуваат лицата кои полагаат право на нас-
ледство на оставината од оставителката Танеска Иван 
Милојка родена 11.03.1937 година, а починала на 
12.02.2002 година, во Охрид, да се јават во рок од една 
година од денот на објавувањето на огласот. 
Од Основниот суд во Охрид, О. бр. 104/2002. 
                                                                           (17005)   

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на 

смрт на лицето Сервет Ферати роден на 23.09.1959 го-
дина во с. Лавце, а по предлог на предлагачот Ферати 
Бехије од с. Лавце. 
Се повикува лицето Сервет Ферати од татко Исма-

ил и мајка Руфија од с. Лавце, да се јави во Основниот 
суд во Тетово во рок од 15 дена по објавување на огла-
сот или секој друг што знае за неговиот живот. Во 
спротивно, судот  на истиот ќе му постави времен ста-
рател  преку ЦСР Тетово кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси до право на окончување на постапка-
та.   
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 467/2002. 
                                                                            (16999) 

___________ 
 
 Пред Основниот суд во Тетово, е во тек постапка 

по тужба на тужителката Недрета Нуредини родена Ај-
дини од с. Желино, против тужениот Амир Нуредини 
од с. Палатица, со времен престој во Швајцарија со не-
позната адреса за развод на брак, вредност на спорот 
60.000,00 денари. 
Се повикува Амир Нуредини, во рок од 30 дена  по 

објавување на огласот во �Службен весник на РМ� да 
се јави во Основниот суд во Тетово, или да овласти 
свој полномошник. Во спротивно судот преку Цента-
рот за социјални работи во Тетово ќе му постави вре-
мен старател кој ќе ги штити неговите права и интере-
си до правосилното окончување на спорот.  
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 379/2002. 
                                                                            (17000) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка по 
тужба на тужителите  Насуф Садики од с. Желино и 
Скендер Скендери од с. Требош, против тужената Ре-
фије Идризи родена Џелили од Тетово, сега со непоз-
ната адреса во Р. Турција, за исполнување на договор, 
вредност на спорот 60.000,00 денари. 
Се повикува тужената Рефије Идризи родена Џели-

ли, во рок од 30 дена  по објавување на огласот во 
�Службен весник на РМ� да се јави во Основниот суд 
во Тетово, или да овласти свој полномошник кој ќе ги 
штити нејзините права и интереси до правосилноста на 
решавање на спорот. Во спротивно судот преку Цента-
рот за социјални работи ќе и постави времен старател.   
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 491/2002. 
                                                                            (17001) 

Пред овој суд води спор, Бафкари Невзат од Тетово, 
против Ибраими Нафи Џеваир, Мамут, Мемет од Тето-
во, ул. �155� бр. 18, а сега со непозната адреса во 
странство. 
Се повикуваат тужените Џеваир, Мамут и Мемет да 

се јават во судот во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот или постават свој полномошник, а по протек на 
овој рок, судот ќе им постави времен старател.  
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 410/2001. 
                                                                            (17002) 

___________ 
 
Пред овој суд, се води спор за исполнување на до-

говор за купопродажба на недвижен имот по тужба на 
тужителот Ибраими Асан Ештреф од с. Камењане оп-
штина Камењане, против тужените Асани Абдулсамет, 
Асани Ибраим, Асани Мефаил, Асани Вд. Идает Бени-
џе и Рамадановиќ Гани Абдулќерим сите од с. Д. Пал-
чиште општина Камењане, сега со непозната адреса во 
странство. 
Се повикуваат тужените Асани Абдулсамет , Асани 

Гани Ибраим, Асани Мефаил, Асани Вд. Идает Бениџе 
и Рамадановиќ Гани Абдулќерим сите од с. Д. Палчиш-
те општина Камењане, сега со непозната адреса во 
странство да се јават во рок од 30 дена пред овој суд 
пред кој се води спор П.бр. 397/02 по тужба на тужите-
лот Ибраими Асан Ештреф с. Камењане општина Ка-
мењане или да определат нивни полномошник кој ќе ги 
застапува во оваа постапка. Во спротивно судот ќе им 
назначи времен старател кој ќе ги застапува се до окон-
чување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 397/02. 
                                                                            (17003) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка  

по тужба на тужителот Стојановски Диме од с. Јан-
чиште, против тужените Тасевски Мирослав, Чичаре-
виќ Лилјана, Тасевски Ило, Аврамовски Томислав со 
непозната адреса во Р. Србија, Тасевска Надица со не-
позната адреса во САД, Стојановски Божин со непоз-
ната адреса во Канада, Кузмановска Јагода од Велес се-
га со непозната адреса, Зејнели Исни со непозната ад-
реса во Турска, за сопственост, вредност на спорот 
50.000,00 денари. 
Се повикуваат тужените Тасевски Мирослав, Чича-

ревиќ Лилјана, Тасевски Ило, Аврамовски Томислав, 
Тасевска Надица, Стојановски Божин, Кузмановска Ја-
года и Зејнели Исни во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ� да се јават во 
Основниот суд во Тетово и да овластат свој полномош-
ник. Во спротивно преку Центарот за социјална работа 
судот ќе им постави времен старател кој ќе ги штити 
нивните права и интереси до правосилно решавање на 
спорот.  
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 506/2002. 
                                                                            (17006) 

___________ 
 
Пред овој суд се води спор, за поништување на до-

говор за купопродажба, против  Абдулаи Зејнепе од с. 
Камењане, сега на привремена работа во Австралија со 
непозната адреса.  
Се повикува тужената Зејнепе во рок од 15 дена од 

објавувањето на огласот, достави адреса на судот или 
да се јави лично или постави свој полномошник. Во 
спротивно ќе и биде поставен времен старател кој ќе го 
води спорот во нејзино име.   
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 591/01. 
                                                                            (17007) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Во Основниот суд во Штип, е поведена постапка за 

развод на брак по тужба на Мирјана Панова-Ничев од 
Мелбурн-Австралија, против Љупчо Ничев од Штип, 
на привремена работа во странство со непозната адреса 
на престојување. 
Се повикува тужениот Љупчо Ничев во рок од 15 

дена по објавувањето на огласот да се јави во овој суд 
и да достави точна адреса на престојување или да опре-
дели свој полномошник или застапник. Во спротивно 
на тужениот ќе му биде поставен привремен застапник 
кој ќе ги застапува неговите интереси до завршувањето 
на спорот. 
Од Основниот суд во Штип, П. бр. 288/02.    (16374) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1351/2002 од 27.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045306?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, градежништво, трговија и услуги В.Р.-ЕВРО 
СТАНДАРД експорт-импорт ДОО ул. �Петар Драп-
шин� бр. 1, Скопје. 
Друштвото за производство, градежништво, тргови-

ја и услуги В.Р.-ЕВРО СТАНДАРД експорт-импорт 
ДОО ул. �Петар Драпшин� бр. 1, Скопје е основано со 
Договор од 20.03.2002 година, а содружници се Аце 
Николовски и Светланка Николовска и двајцата од 
Скопје. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.63, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 
51.70, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.30, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 60.21, 60.23, 60.24, 
50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.14, 74.40, 
74.84, 65.12/3, 52.62, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 14.11, 
14.21, 14.50, 45.11, 26.40, 26.51, 26.52, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 71.10, 71.21, 71.32, 63.21, 
60.22, 26.70.Надворешно-трговско работење: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи,  реекспорт, про-
дажба на стоки од консигнациони складови, лизинг, 
меѓународен транспорт на стоки, меѓународен тран-
спорт на патници, услуги на меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни 
сообраќајно-агенциски работи, туристички услуги, из-
ведување на инвестициони работи во странство. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет друштвото одговара со сите 
свои средства. Лице овластено за застапување е Аце 
Николовски, управител без ограничувања во внатре-
шен и надворешен - трговски промет. 
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

1351/2002.                                                                  (9347)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1195/2002 од 22.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045150?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, преработка, градежништво, тргови-
ја и услуги ЕЛИТА-ТЕХ ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
�Струшка� бр. 21-б, Скопје. 

Се основа Друштво за производство, преработка, 
градежништво, трговија и услуги ЕЛИТА-ТЕХ ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. �Струшка� бр. 21-б, Скопје. 
Основач на друштвото ќе биде: Ѓоѓи Чолаков ул. 

�Струшка� бр. 21-б, Скопје. Седиште: ул. �Струшка� 
бр. 21-б, Скопје. 

 Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува 
152.500,00 денари, односно 2.500 евра. 
Дејности: во внатрешнотрговскиот промет друш-

твото ќе ги извршува следните дејности: 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 
15.81/2, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.24, 21.25, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 
26.70, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 
34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.84, 93.05. Во надвореш-
нотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува след-
ните дејности: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите 
складови и странски стоки, угостителски и туристички 
услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, из-
ведување на инвестициони работи во странство и от-
стапување на инвестициони работи на странско лице 
во Република Македонија, меѓународна шпедиција. 
Лице овластено за застапување на субјектот на упи-

сот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот 
промет со трети лица ќе биде Климент Коцарев, ул. 
�Партизански одреди� бр. 85/1-3, Скопје, управител без 
ограничувања во рамките на запишаните дејности. 
Друштвото во правниот промет со трети лица настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со својот имот. 
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

1195/2002.                                                                  (9348)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 921/2002 од 01.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044877?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за трговија и услуги ИВЕЛ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје ул. �Баница� бр. 25, Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51. 64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
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52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.40, 74.83, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, зас-
тапување на странски фирми, посредување во надво-
решнотрговскиот промет, реекспорт, консигнација,  
меѓународна шпедиција, превоз на стоки и патници во 
меѓународен друмски сообраќај, малограничен промет 
со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија. 
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

921/2002.                                                                    (9349)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 726/2002 од 19.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044682?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето Друштвото за производ-
ство, угостителство, трговија и услуги ИЗГРЕВ-Д.В. 
ДООЕЛ увоз-извоз Кратово, ул. �6 Септември� бр. 14. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 

01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 
05.02, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.32, 22.33, 
23.10, 23.20, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13, 
26.13/1, 26.40, 26.61, 26.63, 26.66, 27.21, 27.22, 27.34, 
28.72, 28.73, 28.74, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.20, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 92.12, 92.13, 
92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 92.72, 93.01, 01.41, 
01.41/1, 01.41/3, откуп на  сите видови земјоделски 
производи, откуп на шумски плодови, билки итн., над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање, посредување во прометот со стоки и услуги, ре-
експорт, консигнација, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници во друмскиот сообраќај, малограничен 
промет со СР Југославија, Р Албанија, Р Бугарија и Р 
Грција, изведување на градежни работи во странство, 
туристички работи во странство, меѓународна шпеди-
ција. 

 Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Борче Доневски - уп-
равител без ограничување. Основач на друштвото е 
Живко Јованов. 
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

726/2002.                                                                    (9350)        
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1397/2002 од 27.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045352?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, транспорт, трговија и услуги ЕУРОША-
ЌИРИ-2002 ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. �108� 
бр. 63. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1367/2002 од 26.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045322?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП Ацо Тодор Сабот-
ковски Ресторан ПОД КАЛЕ Скопје, ул. �Лазар Личе-
носки� бб, Скопје. 
Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40. 

За обврските сторени во правниот промет кон трети 
лица (доверители) одговара трговецот-поединец со це-
лиот свој имот. Во вршењето на дејноста кон трети ли-
ца трговецот-поединец истапува во свое име и за смет-
ка на фирмата. 
Управител и основач на трговецот-поединец е Ацо 

Саботковски од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 
103/6-1. 
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

1367/2002.                                                                  (9351)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 959/2002 од 26.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044915?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тран-
спорт, туризам, трговија и услуги ЕУРО ТУРС ДОО 
увоз-извоз ул. �Апостол Петков� бр. 9-б, Скопје. 
Друштвото е основано со Договор од 25.02.2002 го-

дина. Содружници се Борче Димоски и Снежана Димо-
ска од Скопје. 
Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 50.10, 50.20, 

50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, 51.17. Надворешно- 
трговско работење: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција, застапување и  
посредување, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци.  
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските презе-
мени во правниот промет со трети  лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. Борче Димоски - управител 
со неограничени овластувања. 
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

959/2002.                                                                    (9352)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 890/2002 од 06.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044846?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП за такси превоз 
ЈОВИЦА Горан Павле Трајковиќ Скопје, ул. �Првомај-
ска 6� бр. 4, Скопје. 
Назив: ТП за такси превоз ЈОВИЦА Горан Павле 

Трајковиќ Скопје. Седиште: ул. �Првомајска 6� бр. 4, 
Скопје. Основач: Горан Трајковиќ од Скопје. 
Дејност: 60.22 - такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со 
целиот свој имот. Горан Трајковиќ - управител без ог-
раничувања. 
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

890/2002.                                                                    (9355)        
___________ 

 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 
02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
51.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 
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26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 
51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 
52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.83, 74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52. Надво-
решно работење: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи,  посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнаци-
ја,  угостителски услуги, изведување на инвестициони 
работи во странство, малограничен промет со соседни 
земји.  
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени  одговара со сите свои средства 
За управител на друштвото се определува лицето 

Рахим Шаќири од Тетово, ул. �108� бр. 63, како лице 
овластено за застапување во внатрешниот и надвореш-
но трговскиот промет, без ограничување.  
Основач: Амет Зеќири од Тетово, ул. �108� бр. 63. 
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

1397/2002.                                                                  (9356)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 845/2002 од 25.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044801?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за трговија, услуги и превоз БЛИЗНАЦИ РАШТАК 
ДООЕЛ с. Раштак, Скопје ул. �6� бр. 6, с. Раштак, 
Скопје. 
Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.82/2, 28.11, 28.12, 28.40, 

28.51, 28.63, 28.73, 36.11, 36.12, 36.14, 36.15, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.40, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 
52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.83, 74.84. Дејности на 
надворешно-трговско работење: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување на странски 
фирми, реекспорт,  меѓународен превоз на стоки и пат-
ници, меѓународна шпедиција. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските  сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара  со целиот свој имот. Единствен содружник и уп-
равител на друштвото е Горан Стевковски од с. Раш-
так, Скопје, ул. �6� бр. 6. 
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

845/2002.                                                                    (9357)        

Дејности: 15.86, 15.87, 15.33, 15.98/1, 15.98/2, 55.11, 
55.12, 55.30/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.24, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 
52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/4, 52.48, 
52.44/1, 52.44/2, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 52.61, 
52.62, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 
51.38, 51.39, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 
51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.25, 51.35, 51.22, 51.66, 51.51, 
51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.64, 
50.30/1, 50.40/2, 50.20, 63.30, 63.40, 74.13, 70.31, 70.20, 
71.32, 74.84, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 93.02, 93.01, 
92.34, 65.12/3, 74.20/3, 74.81, 74.82, 74.20/2, 74.40, 
74.20/5, 74.14, 71.33, 71.34, 74.83, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 01.30, 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.11, 
51.12, 62.10, 62.20, 63.12, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 
26.66. Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени и непрехранбени производи, застапување 
на странски фирми, посредување и реекспорт, комисио-
на и консигнациона продажба, малограничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и Србија, меѓународен пре-
воз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги 
во внатрешна и меѓународна шпедиција. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1001/2002 од 25.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044956?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ИБРО 2002 ДООЕЛ Кума-
ново, ул. �Ибе Паликуќа� бр. 34. 
Скратен назив: ИБРО 2002 ДООЕЛ Куманово. Ос-

новач: Ибраим Исљамов од Куманово, врз основа на 
акт за основање бр. 01/2002 од 22.02.2002 година. 

Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 15.86, 15.87, 15.98/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 
17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.22, 21.23, 21.25, 22.22, 22.23, 22.24, 25.12, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 37.10, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 52.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70. 52.11, 
55.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.30, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 72.10, 
72.20, 74.13, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународен транспорт и 
шпедиција, туристичко посредување со странство,  ма-
лограничен промет со соседните републики на РМ. 
Во правниот промет со трети лица друштвото  нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските  сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. Ибраим Исљамов, управи-
тел без ограничување. 
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

1001/2002.                                                                  (9358)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1147/2002 од 21.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045102?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за гра-
дежништво производство трговија транспорт и услуги 
ШЕРАТОН ДОО експорт-импорт Скопје с. Глумово, 
Општина Сарај. 
Основачи на друштвото се Наим Сејфула од Скоп-

је, с. Глумово со основачки влог од 1.250 евра и Ќенан 
Сејфула од Скопје с. Глумово со основачки влог од 
1.250 евра. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. Ќенан Сејфула  - управител 
со неограничени овластувања. 
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

1147/2002.                                                                  (9359)        
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1306, се запишува здружението на гра-
ѓани Европско движење во Република Македонија, со 
скратено име ЕДРМ, со седиште во Скопје на ул. �Руз-
велтова� бр. 5 а-1/8. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател д-р Димитар Мирчев од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: создавање на обединета федерална Европа, 
заснована врз почитувањето на основните права, прин-
ципите на мирот, демократските принципи на слобода, 
солидарност и учество на граѓаните. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 16.05.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

97/2002.                                                      (16253) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1307, се запишува здружението на гра-
ѓани Организација за поддршка на младински иниција-
тиви АМИКА, со седиште во Скопје на ул. �Сава Кова-
чевиќ� бр. 50-а. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Благојче Ѓорчевски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: поддршка на младите луѓе во остварување и 
заштита на културните, образовните, хуманитарните, на-
учните и други права, интереси и уверувања преку орга-
низирано вклучување на младите во програми, проекти 
и акции. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 20.05.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

103/2002.                                       (16254) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1308, се запишува здружението на гра-
ѓани Хуманитарна организација �ЅВЕЗДА�, со седиште 
во Скопје на ул. �Рузвелтова� бр. 5-б. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Сирма Ѓорѓиева од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: преземање на активности за намалување на 
бројот на незгрижените лица со нерегулиран постојан 
третман во општеството и спречување на едукациона 
програма со цел намалување на бројот на вршители на 
кривични дела. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 20.05.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

104/2002.                                       (16255) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1305, се запишува здружението на гра-
ѓани Граѓанска асоцијација за развој на демократските 
институции-МОСТ, со седиште во Скопје на ул. �Руѓер 
Бошковиќ� бб, барака бр. 5. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Снежана Ѓорѓеска од Тетово. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: зајакнување на демократските институции во 
земјата, демократијата како процес и заштита на човеко-
вите права. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 16.05.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

97/2002.                                                      (16257) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. бр. 1301, се запишува здружението на граѓани 
Хуманитарна организација ФЕНИКС, со седиште во 
Скопје на ул. �Маркс и Енгелс� бр. 1, блок 12, локал 2. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-ѓа Лидија Величковска од 
Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: решавање на актуелните проблеми на млади-
те, наркоманијата, алкохолизмот, проституцијата и сите 
други општествено девијантни појави, како и создавање 
на законски услови за отстранување на сите облици на 
насилство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 14.05.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

95/2002.                                                      (16259) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1309, се запишува здружението на гра-
ѓани Центар за развојни алтернативи, со седиште во 
Скопје на ул. �Иво Лола Рибар� бр. 149/3-23. 
Лице кое е овластено да го застапува здружение-

то е неговиот претседател Зоран Андоновски од 
Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се 

однесуваат на: поддршка на развојни иницијативи, 
проекти, обуки и совети, како и поттикнување на 
граѓанското учество во органите на локалната само-
управа преку механизмите за непосредно учество во 
одлучувањето. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 21.05.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

99/2002.                                                      (16260) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1312, се запишува здружението на гра-
ѓани Про Моторспорт, со седиште во Скопје на ул. 
�Бранислав Нушиќ� бр. 6. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Ѓорги Данилов од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: поттикнување, организирање и развивање на 
автомото спортот во делот на брдските, кружните и рели 
натпреварувања, во која се планира учество на сите нат-
превари во домашно првенство и претставување на Ре-
публика Македонија на натпревари во странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 24.05.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

105/2002.                                       (16261) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1311, се запишува здружението на гра-
ѓани Спортско друштво Вилјам Хил, со седиште во 
Скопје на ул. �Трајко Китанчев� бр. 48. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Иван Димитровски од 
Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: организирање на фудбалска, кошаркарска и 
ракометна школа за пионери, јуниори и младинци. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 23.05.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

108/2002.                                       (16262) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1310, се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани во потрага по заеднички 
културни и хумани интереси �ПИОНЕР�, со седиште 
во Скопје на ул. �Иво Лола Рибар� бр. 34 б. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-ѓа Љиљана Шаровиќ од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: залагање за остварување на културни, соци-
јални и хумани интереси преку постојано лобирање врз 
органите на власта. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 23.05.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

101/2002.                                       (16263) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1313, се запишува здружението на гра-
ѓани Македонски центар за танц, со седиште во Скопје 
на ул. �Железничка� бр. 45. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Рисима Матевска-Мијановиќ од 
Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: развој, афирмација и популаризација на мо-
дерниот балет во Македонија, со посебен акцент на ма-
кедонското кореографско творештво, како и пренесува-
ње на современите светски тенденции кај нас. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 27.05.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

102/2002.                                       (16264) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1315, се запишува здружението на гра-
ѓани Спортско друштво Арена, со седиште во Скопје 
на ул. �Ѓорче Петров� бб (Стара железничка станица). 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Синиша Антиќ од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: организирање на фудбалска, кошаркарска и 
ракометна школа за пионери, јуниори и младинци. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 29.05.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

107/2002.                                       (16265) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1302, се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на жени правници во Република Маке-
донија ТЕМИС, со скратено име ТЕМИС Скопје, со се-
диште во Скопје на ул. �Истарска� бр. 33-2/4. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-ѓа Наташа Трпеноска-Тренчев-
ска од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: професионално отстранување и размена на 
искуства за унапредување на статусот на жената во оп-
штествено политичкиот живот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 15.05.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

94/2002.                                                      (16266) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1317, се запишува здружението на гра-

ѓани Пливачки и ватерполо клуб 7 Мај-Бранител, со 
скратено име ПВК 7 Мај-Бранител, со седиште во 
Скопје на ул. �8-ми Септември� бб. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Делче Решковски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: развој на ватерполо и пливачкиот спорт во 
Скопје и организирање на курсеви и обука на почетници 
во пливање. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 30.05.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

98/2002.                                                      (16267) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1314, се запишува здружението на гра-
ѓани Центар за семејство, со седиште во Скопје на бул. 
�Кочо Рацин� бр. 26/11. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-ѓа Бранка Дадасовиќ од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: помош на поединец, семејство и група за раз-
вивање на внатрешни ресурси за справување со пробле-
ми во надминување на кризни ситуации, згрижување и 
едукација на деца и возрасни, како и развивање на де-
мократска свест за интегрирање во граѓанско општество. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 28.05.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

91/2002.                                                      (16268) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1316, се запишува здружението на гра-
ѓани Центар за заштита на граѓански и човекови права 
�СПЕКТАР�, со седиште во Скопје на ул. �Пелистер-
ска� бр. 5-2/9. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-ѓа Живка Христова од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: развивање и промоција на мултикултурното 
граѓанско општество и поттикнување и развој на еко-
номските и социјалните права. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 30.05.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

114/2002.                                       (16269) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1318, се запишува здружението на гра-
ѓани Железничко еколошко здружение ОЗОН, со скра-
тено име ОЗОН, со седиште во Скопје на ул. �Кузман 
Јосифовски Питу� бб (Железничка станица). 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Бранко Велески од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: чистење на индустриски и други објекти од 
отпад, озеленување и пошумување на голи површини. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 30.05.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

73/2002.                                                      (16270) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1303, се запишува здружението на гра-
ѓани Боксерски клуб Ѓорче Петров, со седиште во 
Скопје на ул. �Мајски Манифест� бр. 4. 
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Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Игор Маневски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: омасовување и развој на боксерскиот спорт. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 15.05.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

88/2002.                                                      (16251) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1304, се запишува здружението на гра-
ѓани Боксерски клуб Локомотива Бенто Ескспорт, со 
седиште во Скопје на ул. �Илинденска� бб. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Владо Матевски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на омасовување и развој на боксерскиот спорт. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 15.05.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

89/2002.                                                      (16252) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, со решение Рег. Згф. бр. 

37/2002 од 29.05.2002 година го запиша следното: 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 37/2002 се запишува Здружение на 
граѓани-Здружение на ветераните на војната на ОНА 
во Македонија - Тетово со скратено име ЗВБОНАМ со 
седиште во Тетово на ул. �170� бр. 12. 
Работата и активноста на Здружението ќе се одне-

сува на залагање за реинтегрирање на учесниците на 
бившата ОНА во општеството, заштита и чување на 
постигањата на борбата на ОНА на територијалниот 
интегритет и независност на Македонија, издигање на 
нивото и заштита на статутот на ветераните на ОНА, 
како основни носители, уредување на материјалната 
состојба и на социјалната сигурност на борците, инва-
лидите на војната и на семејствата на паднатите борци, 
соработка со сите асоцијации во Македонија како и со 
меѓународните асоцијации на ветераните и др.  
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

здружението е територијата на РМ. 
Здружението на граѓаните стекнува својство на 

правно лице и може да почне со работа од 29.05.2002 
година.  
Од Основниот суд во Тетово, Рег. згф. бр. 37/2002. 
                                                                             (16375) 

___________ 
                                                               
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I рег. 

зг. бр. 4/02 од 28.03.2002 година во регистарот на здру-
женијата  на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Здружението на граѓани под 
име �Организација за подршка на локални иницијати-
ви�, со седиште во Скопје на ул. �Павло Илиќ� бр. 15-
2/23 и дејствување и организирање на здружението на 
подрачјето на Република Македонија. 
Основните цели и задачи на здружението на гра-

ѓани и фондации �Организација за подршка на ло-
кални иницијативи� е заради остварување на поши-
роко заеднички интерес, а како посебни цели и за-
дачи се подобрување на заедничкиот социо-култу-
рен живот, активности за градење доверба и уче-
ство во заштитата на животната средина во локал-
ните заедници како и други прашања од заеднички 
карактер. 
Со денот на запишувањето во регистарот  Здруже-

нието на граѓани �Организација за подршка на локални 
иницијативи� се стекнува со својство на правно лице и 

ова здружение отпочнува со работа од денот на уписот 
28.03.2002 година се до престанокот на истото соглас-
но Законот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.рег.зг. бр. 

4/02.                                                                          (16535) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III 

Рег. зг. бр.36/02 од 07.06.2002 година во регистарот на 
здруженијата  на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Здружението на граѓани под 
име МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА СЕСТРИ 
НА ДИЈАЛИЗА скратено МАСД со седиште во Скопје 
на бул. �АСНОМ� бр. 50 стан 3/3. 
Основните цели и задачи на здружението се: да се 

развива соработката  меѓу членовите, да ја потикнуваат 
стручната работа во областа на дијализата и трансплан-
тацијата, унапредување и подобрување на едукацијата 
на медицинските сестри и воведување новини во стру-
ката, подобрување на стручната работа со болните од 
дијализа и трансплантација и подготвување на едука-
тивни програми за едукација на  болните, да соработу-
ва со други организации од здравствената дејност, да ја 
запознава стручната јавност со придобивките од облас-
та на дијализата и трансплантацијата, да го насочи вни-
манието кон едукацијата на семејството неговата улога 
и пристапот на член од семејството кој има бубрежна 
болест, залагање за еманципација и рамноправност на 
граѓаните во сите сфери на општеството, едукација и 
заштита на правата и интересите на личноста на граѓа-
ните, да работи на стручно усовршување на медицин-
ските сестри, усовршување на програмата за едукација, 
да ја следи реализацијата на здравствената политика, 
помага и поттикнува истражувачката работа на меди-
цинските сестри во полето на дијализата и трансплан-
тацијата, се грижи членството да се придржува на ко-
дексот на струката. 
Со денот на запишувањето во регистарот  на здру-

женијата на граѓани и фондации здружението МАКЕ-
ДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА СЕСТРИ НА ДИЈАЛИ-
ЗА скратено МАСД  се стекнува со својство на правно 
лице. 

 Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III.Рег.зг. бр. 
63/02.                                                                        (16543) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, потврдува дека 

Боксерската Федерација на Македонија, со седиште во 
Скопје, регистрирана  под Рег. бр. 185 од 28.04.1999 го-
дина го менува лицето овластено за застапување. 
Во иднина лице кое ќе ја застапува Боксерската фе-

дерација на Македонија, ќе биде претседателот г-дин 
Аце Русевски и заменик претседател г-дин Борис Алек-
совски од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 554/99. 
                                                                             (16057) 

___________ 
 
Врз основа на член 50 од Законот за здруженија на 

граѓани и фондации  се запишува Здружението на зем-
јоделски производители �ЕКО АГРАР� од с. Миравци, 
седиште Миравци, ул. �Гоце Делчев� бб. 
Цели и задачи на субјектот : ревитализација на зем-

јоделското производство во општина Миравци со зго-
лемување на површините под земјоделски култури и 
зголемување на просечната производност по единица 
култура, промена на производната насока и сортниот 
состав во склад со достигнатите научни сознанија со 
што ќе постигне поголема рентабилност, олеснување и 
поевтинување на трудот на земјоделските производи-
тели со воведување на нова техника и технологија, 
стандардизација на земјоделските производи со што би 
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станале поатрактивни и подобро платени на пазарите, 
организирање на предавања, семинари, курсеви и учес-
твување на натпревари, саеми и други собири во земја-
та и во странство и друго. 
Лице овластено за застапување: Зоран Ристов од 

Миравци. 
Од Основниот суд во Гевгелија, З.Г. бр. 3/2002. 
                                                                             (16166) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III Рег. 

зг. бр. 12/02 од 22.04.2002 година во регистарот на здру-
женија  на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Асоцијација за едукација и про-
моција А.Е.П. со седиште во Скопје на ул. �Гоце Стој-
чевски� бр. 2/1-31. 
Основните цели и задачи на здружението се: да ра-

боти на економски и социјален развој, да работи на ре-
шавање на проблемот на невработеност, промовирање 
на трговијата и извозот, да придонесува за развој на ху-
манитарната помош, заштита на човековите права, пре-
ку издавање весници и веб страна за искажување на 
слободната мисла на граѓанинот, едукација на семејс-
твото, борба против дрогата, алкохолот и пушењето, 
социјализација на хендикепирани лица, подобрување 
на условите за учење на школските деца, заштита на 
жените и децата од злоупотреби, еманципирање на же-
ната, едукација на млади и талентирани студенти во за-
познавање на странските јазици и компјутерите, орга-
низирање курсеви, тренинзи, семинари, форуми, кон-
ференции, истражување на јавното мислење, издавање 
информативен весник, соработка со други здруженија, 
да покренува законска иницијатива, да придонесува за 
проширување на колегијалната етика меѓу членовите, 
организирање национални и меѓународни собири во 
земјата. 
Со денот на запишувањето во регистарот  на здру-

женија на граѓани и фондации Асоцијацијата за едука-
ција и промоција А.Е.П.   се стекнува со својство на 
правно лице. 

 Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III.Рег.зг. бр. 
12/02.                                                                        (17065) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение Рег. 

зг. бр. 60/02 од 30.05.2002 година во регистарот на 
здруженија  на граѓани и фондации го запиша следно-
то: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Спортско друштво КИК БОКС  
КЛУБ ШАМПИОН Скопје со седиште во Скопје на ул. 
�Лазар Поп Трајков� бр. 29/2. 
Основните цели и задачи на здружението се: да ги 

поттикнува, поврзува и организира своите членови во 
развојот и унапредувањето на спортот во своето место, 
да ги проширува нивните знаења, да открива, обучува, 
млади таленти и води грижа за квалитетот на своите 
членови, да остварува соработка со други здруженија 
со сроден карактер, да учествува на државни и други 
меѓународни натпревари, да остварува соработка со др-
жавни и други институции за решавање на проблемите 
од областа на делувањето, да ги заштитува општите 
професионални интереси на членовите и унапредување 
на нивната здравствена заштита, да работи самостојно 
или со други здруженија и сојузи на организирање на-
ционални и меѓународни научни собири, дискусии и 
стручни средби во земјата и странство. 
Со денот на запишувањето во регистарот  на здру-

женија на граѓани и фондации Спортско друштво КИК 
БОКС КЛУБ ШАМПИОН Скопје се стекнува со свој-
ство на правно лице. 

 Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег.зг. бр. 
60/02.                                                                        (17066) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. 
ЗГ. бр. 106/2000 од 08.12.2000 година во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженијата на 

граѓани и фондациите на здружението под име Нинџу-
цу клуб �Скопје� од Скопје со седиште на здружението 
во Скопје на ул. �Тодор Чангов� бр. 52/10. 
Основните цели и задачи на здружението Нинџуцу 

клуб �Скопје� од Скопје се: масовно опфаќање на пио-
нери, младинци и возрасни со цел за запознавање на 
изучување на Нинџуцу спортот, професионален приод 
кон Нинџуцу спортот и да се развива соработка со сите  
клубови од Нинџуцу сојузот на Македонија. 
Со денот на запишувањето на здружението Нинџу-

цу клуб �Скопје� од Скопје  во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации се стекнува со својство на 
правно лице.  

 Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.ЗГ. бр. 
106/2000.                                                                  (17092) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Рег. ЗГ. бр. 14/02 година од 25.04.2002 година го за-
пиша следното: во Регистарот на Здруженијата на граѓа-
ни и фондации под Рег. ЗГФ. бр. 14/02 година се запи-
шува Здружение на граѓани - бодибилдинг - фитнес клуб 
�Санжен� Куманово, со седиште во Куманово на ул. 
�Моша Пијаде� бр. 49. 
Се запишува Здружение на граѓани бодибилдинг - 

фитнес клуб �Санжен� Куманово, со седиште во Кума-
ново на ул. �Моша Пијаде� бр. 49, во Регистар на здру-
женија на граѓани и фондации при Основниот суд во Ку-
маново под Рег. бр. 229. 
Основни цели и задачи како и начин на облици на 

дејствување на Здружение на граѓани бодибилдинг - 
фитнес клуб �Санжен� Куманово, се насочени кон заста-
пување на интереси на бодибилдингот - фитнес клуб - 
спортот на децата и младината и возрасните луѓе во оп-
штина Куманово, при што развивајќи на тој начин дру-
гарување, спортски дух и хуманитарен однос, воспиту-
вајќи ги во дух на рамноправни човечки односи. 
Здружение на граѓани - бодибилдинг - фитнес клуб 

�Санжен� Куманово, има седиште во Куманово на ул. 
�Моша Пијаде� бр. 49. 
Здружение на граѓани - бодибилдинг - фитнес клуб 

�Санжен� се здобива со својство на правно лице со де-
нот на запишување во Регистарот на 25.04.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, Рег. ЗГФ. бр. 14/02. 
                                                                                (17015) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Рег. ЗГФ. бр. 13/2002 година од 23.04.2002 година го 
запиша следното: во Регистарот на Здруженијата на гра-
ѓани �Соживот� со седиште во Куманово, Плоштад 
�Маршал Тито� бр. 79/3-2, во Регистар на здруженија на 
граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово 
под Рег. бр. 228. 
Основни цели и задачи како и начин и облици на дејс-

твување на Здружение на граѓани �Соживот� Куманово се 
насочени кон организирање на секаков вид хуманитарна 
помош, која има за цел да ги подобри условите за живеење, 
намалување на штетни последици од употреба на дрога и 
други психоактивни супстанци, преку превентивни дејнос-
ти, работа на едукација со корисници на дрога за превенти-
ва на ХИВ/СИДА хепатитис Б хепатитис Ц преку спрове-
дување на програма, примање на превентација на ХИВ ви-
русите на хепатитис Б и Ц како и други болести преносли-
ви по крвен и сексуален пат според корисниците на дрога, 
ризични групи и нивни семејства и општа популација, от-
ворање на клубови за ментално болни и работа на нивна 
денститунализација со соработка со соодветни структури и 
психосоцијална работа, грижа и помош на лица ХИВ бол-
ни од СИДА и блиски на нив и на сите заинтересирани. 
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Здружението на граѓани �Соживот� има седиште во 

Куманово на Плоштад �Маршал Тито� бр. 79/3-2. 
Здружението на граѓани �Соживот� Куманово се 

здобива со својство на правно лице со денот на запишу-
вање во Регистарот на 23.04.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, Рег. ЗГФ. бр. 

13/2002.                                                                        (17017) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Рег. ЗГФ. бр. 15/02 година од 29.04.2002 година го 
запиша: Културно и хуманитарно здружение на граѓани 
�Ода� со седиште во с. Черкези, ул. �Велко Влаховиќ� 
бр. 1, Куманово. 
Се запишува Културно и хуманитарно здружение на 

граѓани �Ода� со седиште во с. Черкези, ул. �Велко Вла-
ховиќ� бр. 1, Куманово, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, 
под Рег. бр. 230. 
Основни цели и задачи како и начин и облици  на дејс-

твување на Културно и хуманитарно здружение на граѓани 
�Ода� се насочени кон психосоцијален развој на деца, по-
дигање на хуманитарните придобивки со помош на  загро-
зените семејства, подигање на еколошка свест кај граѓани, 
интеграција на жената во сите сфери на живот, развој на 
културно уметнички придобивки, создавање на услови за 
меѓунационална соработка, борба против алкохол, прости-
туција и сида и улога на жената во семејството. 
Културно и хуманитарно здружение на граѓани 

�Ода� има седиште во Куманово, с. Черкези, ул. �Велко 
Влаховиќ� бр. 1. 
Културно и хуманитарно здружение на граѓани 

�Ода� се здобива со својство на правно лице со денот на 
запишување во Регистарот на 29.04.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, Рег. ЗГФ. бр. 15/02.                                                                        ___________ 
                                                                                (17020) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Рег. ЗГФ. бр. 16/02 година од 29.04.2002 година го 
запиша: Здружение на граѓани - Друштво за одгледува-
ње на расни гулаби - Дунеци, расна живина и егзотични 
птици �Црн Каплан� Куманово, со седиште во Кумано-
во, ул. �Борис Кидриќ� бр. 69. 
Се запишува Здружение на граѓани - Друштво за од-

гледување на расни гулаби - Дунеци, расна живина и ег-
зотични птици �Црн Каплан� Куманово, со седиште во 
Куманово, ул. �Борис Кидриќ� бр. 69, во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд 
во Куманово под Рег. бр. 231. 

Основни цели и задачи како и начин и облици на дејс-
твување на Здружение на граѓани - Друштво за одгледува-
ње на расни гулаби - Дунеци, расна живина и егзотични 
птици �Црн Каплан� Куманово се насочени кон одгледува-
ње и заштитување на расни гулаби, да ја продлабочува љу-
бовта кај младината и возрасните кон гулабот, едукација на 
членство од областа на генетиката на гулабите, обезбедува-
ње и набавка на приплодни грла - гулаби - матични парови 
потребни за освежување на крвта, да работи на проблемот 
на квалитетна исхрана и превентива против заразна болест 
на гулабите, секоја такмичарска година набавува прстени - 
алки соодветни спрема ФЦИ и да организира натпревари и 
учества на изложби на гулаби и птици на сите нивоа. 
Здружение на граѓани - Друштво за одгледување на 

расни гулаби - Дунеци, расна живина и егзотични птици 
�Црн Каплан� Куманово, има седиште во Куманово, ул. 
�Борис Кидриќ� бр. 69. 
Здружение на граѓани - Друштво за одгледување на 

расни гулаби - Дунеци, расна живина и егзотични птици 
�Црн Каплан� Куманово се здобива со својство на прав-
но лице со денот на запишување во Регистарот на 
29.04.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово, Рег. ЗГФ. бр. 16/02.                                                                        

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд Гостивар, под Рег. ЗГ. бр. 
21/2002, се запишува здружението на граѓани �ТОП-                                                                                (17023) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 8/2002 година 
се запишува Здружение на граѓани-Здружение на земјо-
делците на Р. Македонија од Кавадарци, кое ќе се залага 
за следните цели и задачи: Да ги обедини земјоделците и 
преработувачите од Р. Македонија за унапредување на 
нивната дејност, обезбедување на соодветни услови за 
работа, стимулации, соодветна социјална сигурност, 
особено во делот на инвалидно-пензиско осигурување 
на сите членови кои се занимаваат со оваа дејност, до-
минирање на приватен пензиски фонд, осигурителен за-
вод, своја банка и агенција за унапредување на земјодел-
ската, преработувачката дејност што ќе ја раководат са-
мите, што помасовно обединување на земјоделците во 
рамките на ова здружение, вклучувајќи ги тука и разни-
те други здруженија и асоцијации чии цели и задачи се 
совпаѓаат, издавачка дејност и јавно гласило. 
Седиштето на Здружението се наоѓа на �7-ми Сеп-

тември� бр. 1, во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. ЗГФ. бр. 

8/2002.                                                                          (17069) 
___________ 

 
Се врши измена во решението ЗГ. бр. 15/2001 од 

13.08.2001 година, во кое во Регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации во Основниот суд во Гостивар 
Рег. бр. 15/2001 е запишано здружението на граѓани 
�ИНТЕР-ЕТНИК ПРОЕКТ� - Гостивар.  
Се брише лицето за застапување на здружението Ар-

бен Фетахи од Тетово, а се запишува како лице овласте-
но да го застапува здружението Илза Адеми од Гости-
вар. 
Од Основниот суд во Гостивар, Рег. ЗГФ. бр. 

15/2001.                                                                        (17072) 

 
Се врши измена во решението ЗГ. бр. 57/99 од 

15.07.1999 година, во кое во Регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации во Основниот суд во Гостивар 
Рег. бр. 55/99 е запишано здружение на инвалидските 
пензионери на општина Гостивар. 
Се брише лицето за застапување на здружението Га-

лиу Насуф од с. Вруток, а се запишува како лице за зас-
тапување на Здружението Добривоје Петковиќ од Гости-
вар и се брише седиштето на Здружението на ул. �Иво 
Лола Рибар� бб., Гостивар, а се запишува како седиште 
на Здружението ул. �Мара Угринова� бр. 53/4. 
Од Основниот суд во Гостивар, Рег. ЗГФ. бр. 

57/1999.                                                                        (17073) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. ЗГФ. бр. 40/2002 година од 11.06.2002 година, во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Тетово под Рег. ЗГФ. бр. 40/2002 го-
дина се запишува Здружение на инженери за зголемува-
ње на капацитетот за квалитетно живеење во услови на 
мултиетничка заедница �ИДНИНА� од Тетово. 
Работата и активностите на здружението е негување 

на принцип на взаемност, солидарност, меѓусебно раз-
бирање и хуманост, зголемување на капацитетот за гра-
дење на мултиетничка демократија и соживот, изградба 
на самодоверба потребна за донесување одлуки за реша-
вање на проблеми и сл. 
Седиштето на здружението е во Тетово на ул. �Илин-

денска� бб, локал 88 во ГТЦ, а истото ќе делува на под-
рачјето на Р. Македонија. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 40/2002.                               
                                                                                (17074) 

___________ 
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ЛИЧКИ ИЗВОРИ� од Топлица со седиште во с. Топли-
ца, а го претставува и застапува неговиот претседател 
Вајдин Касами.  
Работата и активностите на Здружението ќе се од-

несуваат на развој и унапредување на земјоделски и 
сточарски производи, унапредување на агротехнички 
мерки и иновации во процесот на производството со 
организирање на семинари, курсеви, саеми во врска со 
земјоделието и сточарството. 
Од Основниот суд во Гостивар, Рег. ЗГФ. бр. 

21/2002.                                                                        (17075) 
________________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 

 
Со решение на Основниот суд во Велес Ст. бр. 

7/2001 од 23.05.2002 г. предлогот поднесен од должни-
кот Друштво за производство, трговија и услуги �Уни-
верзал Промет� увоз извоз Велес, ул. �Јаворски Пат� 
бб со жиро сметка 41600-601-4751 ЗПП филијала Ве-
лес, поднесен преку основачот - директорот на дол-
жникот Мечкаров Ване се усвојува. 
Се отвора стечајна постапка над Друштвото за про-

изводство, трговија и услуги �Универзал Промет� из-
воз увоз Велес, ул. �Јаворски пат� бб, Велес. 
За стечаен управник на стечајниот должник се име-

нува Весела Петрулева дипломиран правник од Велес, 
телефонски број 232-007. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања кај стечајниот управник најдоцна до 
25.06.2002 г. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги да ги пријават своите побарувања кај сте-
чајниот управник.  
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања на 
доверителите на ден 12.07.2002 г. во 11 часот во судни-
ца бр. 4 во Основен суд Велес. 
Се закажува рочиште на собрание на доверители на 

кое врз основа на извештајот на стечајниот управник 
доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на 
постапката на ден 12.07.2002 г. во 12 часот во судница 
бр. 4 во Основен суд Велес. 
Примерок од решението се доставува до одделот за 

регистрација при Основен суд Скопје I - Скопје и ре-
шението да се објави на огласна табла на овој суд и во 
�Службен весник на Република Македонија�. 
За стечаен судија се определува Андреева Надица 

судија во Основен суд Велес. Жалбата поднесена против 
решението не го задржува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.               (16511) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

Решение IV. Ст. бр. 120/02 од 12.06.2002 година се от-
вора стечајна постапка над должникот Трговско друш-
тво за производство, трговија и услуги �АУТОЦЕН-
ТАР-1� Ридван и Љуан ДОО  со седиште на ул. �Пал-
миро Тољати� бр. 28, со  жиро сметка бр. 40110-601-
440816, како и број на регистарска влошка 02021994, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско друштво за производство, трговија и услуги 
�АУТОЦЕНТАР-1� Ридван и Љуан ДОО  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (16427) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
Решение IV. Ст. бр. 176/02 од 12.06.2002 година се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, промет и услуги на големо и мало �РЕВИ-
ЛО� Оливер ДООЕЛ   со седиште на ул. �Јани Лукров-
ски� бр. 14-17, со  жиро сметка бр. 300000000722104, 
како и број на регистарска влошка 02023511?-8-03-000, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, промет и услуги на големо и 
мало �РЕВИЛО� Оливер ДООЕЛ се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (16430) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

Решение IV. Ст. бр. 128/02 од 12.06.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за тр-
говија на големо и мало �ДАРА ИМПЕКС� ДОО З увоз-
извоз   со седиште на ул. �Крсто Асенов � бр. 6/2-15, со  
жиро сметка бр. 40100-601-253017, како и број на регис-
тарска влошка 1-45439-0-0-0, при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за трговија на големо и мало�ДАРА ИМ-
ПЕКС� ДОО увоз-извоз,  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (16431) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

Решение IV. Ст. бр. 108/02 од 12.06.2002 година се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија и услуги �ВРШЕВО� Санела ДОО-
ЕЛ Увоз-извоз,   со седиште на ул. �Љуба Ивановиќ� 
бр. 40-4-8, со  жиро сметка бр. 40100-601-218549, како 
и број на регистарска влошка 02004751?-8-01-000, при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и иста-
та не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги �ВРШЕ-
ВО� Санела ДООЕЛ увоз-извоз се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (16434) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

Решение IV. Ст. бр. 146/02 од 12.06.2002 година се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство и трговија на големо и мало �АСКОМ� 
експорт-импорт ДОО  со седиште на ул. �Коце Мета-
лец� бр. 1-ѓ1/1, со  жиро сметка бр. 40110-601-332299, 
како и број на регистарска влошка 1-54964-0-0-0, при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и иста-
та не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство и трговија на големо и мало 
�АСКОМ� експорт-импорт ДОО се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (16436) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

Решение IV. Ст. бр. 137/02 од 06.06.2002 година се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштвото за 
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производство, промет, посредување и застапништво 
�ММК� експорт-импорт Јавор ДООЕЛ Скопје со 
седиште на ул. �Петар Манџуков� бр. 101-А, со  
жиро сметка бр. 40100-601-200857 и регистарска 
влошка 020012408?-3-03-000, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спро-
ведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, промет, посредување и зас-
тапништво �ММК� експорт-импорт Јавор ДООЕЛ од 
Скопје  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (16439) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

136/2002 од 11.06.2002 година над ПП �М.К.С.Ј.� Бито-
ла, ул. �Браќа Миладиновци� бр. 52-а, дејност трговија, 
со жиро сметка 40300-601-62810 при ЗПП-Филијала 
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                       (17146) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 

26/2002 од 22.05.2002 година, над Трговското друштво 
за производство, трговија и услуги �Баже� Љубиша и 
Благоја ДОО увоз-извоз од Тетово, со жиро сметка 
41500-601-87738 и регистарска влошка 02024764-3-03-
000, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја зак-
лучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (17147) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

104/2002, отвори стечајна постапка према должникот 
Друштво за производство, услуги, туризам, трговија на 
големо и мало �ИНФО ТУРС� увоз-извоз ДООЕЛ-При-
леп, запишан во регистарска влошка 01006483?-8-03-
000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност-
дејност на патнички агенции и турооператори, со жиро 
сметка 41100-601-31920 во Агенција за немигрирани 
сметки во Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува, бидејќи должникот си должи на самиот себе. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (17148) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

116/2002, отвори стечајна постапка према должни-
кот Услужно, трговско претпријатие увоз-извоз 
�СИНАДИ-ПРОМ� П.О. Прилеп, запишан во регис-
тарска влошка 1-16131 на Окружниот стопански суд 
во Битола, со основна дејност трговија на мало со 
разни животни продукти, алкохолни пијалаци и про-
изводи за домашни потреби, со жиро сметка 41100-
601-28371 во Заводот за платен промет Филијала 
Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува, поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (17149) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

137/2002 од 14.06.2002 година над ПП �Век-Транс� од 
Битола, ул. �Стив Наумов� бр. 55, дејност транспорт и 
услуги, со жиро сметка 40300-601-60111 при ЗПП-Фи-
лијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спро-
веде и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                       (17174) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
141/2002 над ПП за производство, трговија на големо и 
мало, увоз-извоз, услуги �Орик� ул. �Солунска� бр. 17, 
Битола, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-
59764 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                       (17175) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 

62/1999 од 06.06.2002 година ја заклучува отворената 
постапка над должникот Друштво со ограничена одго-
ворност �Металпромет-Металургија� експорт-импорт 
Кавадарци, ул. �Маршал Тито� бб, отворена со реше-
ние Ст. бр. 62/1999 од 14.03.2000 година. 
Од Основниот суд во Кавадарци.       (17176) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 

38/2002 од 13.06.2002 година отвори стечајна постапка 
над должникот Јавно трговско друштво за производ-
ство, трговија, сообраќај, угостителство и услуги 
ЕЛИНГ ЕЛЕКТРИК Асани Дестан и др. ул. �Горно Па-
шино� бр. 93, Кичево и истата не се спроведува поради 
немање на средства за стечајна маса, па се заклучува 
стечајната постапка над наведениот должник согласно 
член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                       (17177) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 133/02 

од 13.06.2002 година отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за производство, трговија и услуги  
Цамбулев увоз-извоз дооел Струмица и поради немање 
на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (17061) 

___________ 
 
Ликвидаторот Нагиб Тоска од Скопје, ул. �Никола 

Грчето� бр. 6/124 запишан во судскиот регистар при 
Основен суд Скопје I - Скопје со решение П.трег. бр. 
1721/02 објавува дека Друштвото за транспорт, тргови-
ја и услуги ИНВЕСТ МАРКЕТ Нагиб и други ДОО 
увоз-извоз Скопје и со број на жиро-сметка 
530010100153015 отворена при Охридска Банка е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната 
објава. 
Од ликвидаторот.                                              (17085) 

___________ 
 
Ликвидаторот Олга Димовска од Скопје, ул. �Нико-

ла Вукмировиќ� бр. 11, запишан во судскиот регистар 
при Основен суд Скопје I - Скопје со Решение П.трег. 
бр. 2441/2002 објавува дека Друштвото за производ-
ство, промет и услуги ПСВ Стојмир ДООЕЛ и со број 
на жиро-сметка 300000000740728 отворена при Комер-
цијална банка АД Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната 
објава. 
Од ликвидаторот.                                              (17068) 
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Ликвидаторот Петрулева Весела од Велес, запишан 

во судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скоп-
је со решение П.трег. бр. 3389/2001 објавува дека 
Друштвото ПДПП БССТ �Сезгин Сезгин� ДООЕЛ и со 
број на жиро-сметка 41600-601-78261 отворена при 
ЗПП Филијала Велес е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (16513) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II.Л. бр. 430/01 од 31.01.02 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, туризам и маркетинг �ХОЛ-
МА� ДОО Скопје од Скопје, Порта Влае Б-4, локал 13, 
со жиро сметка 40120-601-112140. 
За ликвидатор се определува лицето Мито Арминов-

ски од Скопје, со стан на ул. �Петар Манџуков� бр. 23 б. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (16544) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II.Л. бр. 368/01 од 15.11.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие во мешовита сопственост 
�ТУЛ� експорт-импорт доо од Скопје, ул. �Кочанска� 
бр. 3-а, со жиро сметка 40100-601-373080. 
За ликвидатор се определува лицето Тулевска Елена 

од Скопје, со стан на ул. �Кочанска� бр. 3-а. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (17763) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II.Л. бр. 160/02 од 28.05.02 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно трговско претпријатие �ДА-НИ� д.о.о. 
Скопје од Скопје, ул. �Руџер Бошковиќ� бр. 91/2 со жи-
ро сметка 40120-601-210808. 
За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-

коски од Скопје, со стан на бул. �АВНОЈ� бр. 72/2-а. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (16897) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II.Л. бр. 166/02 од 11.06.02 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги �ВЕ-
РА-КОМПАНИ� експорт-импорт ц.о., с. Долно Свила-
ре од Кондово, с. Долно Свиларе со жиро сметка 
40120-601-172909. 
За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-

коски од Скопје, со стан на бул. �АВНОЈ� бр. 72/2-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (16900) 

___________ 
 
Ликвидаторот Доковски Трифун од Скопје, ул. 

�Трајко Китанчев� бр. 32, л.к. 1452309, мат. бр. 
0605969450010, запишан во трговскиот регистар при 
Основен  суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
3282/2002, објавува дека Друштвото за внатрешен и 
надворешен промет ФОНИ-КОМПАНИ Трифун ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Трајко Китанчев� бр. 
32, со број на жиро-сметка 300000000852084 при Ко-
мерцијална банка АД Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (16937) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 131/02 

од 12.06.2002 година отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатието за транспорт �Први Партизан-
Транспорт� п.о. увоз-извоз, с. Турново и истата поради 
немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (16991) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 125/02 

од 13.06.2002 година отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за производство, услуги и трговија 
увоз-извоз Бошков дооел Радовиш и истата поради не-
мање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (16993) 

_______________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Дипломатски пасош бр. Д 0002452, издаден од 
Министерството за надворешни работи, на име Зана 
Рустеми. 
Пасош 1154617 издаден од УВР-Тетово на име Љика 
Рамадан, ул. "Љуботенска" бр. 27, Тетово.        (17105) 
Пасош 1204642 издаден од УВР-Скопје на име Ата-
насовски Иван, бул. "Јане Сандански" бр.25-2/2, Ско-
пје.                                                                    (17113) 
Пасош 604589 издаден од УВР-Скопје на име Марија 
Велкова, ул."Јужноморавски Бригади 2" бр.37, Скопје.
                                                                    (17115) 
Пасош бр. 146859/93 на име Билаљи Абдилемит, с. 
Слатина, Тетово.                                                     (17116) 
Пасош 1257722 издаден од УВР-Скопје на име Ка-
ранфилов Борис, ул. "Ван Бел" бр. 4-1/11, Скопје. 

                                                                    (17135) 
Пасош 999755 издаден од УВР-Скопје на име Угља-
нин Лејла, ул. "Руди Чајевац" бр. 41/5, Скопје. 

                                                                    (17136) 
Пасош 1129225 издаден од УВР-Скопје на име Зијат 
Сулејмани, с. Глумово, Скопје.                       (17139) 
Пасош 1512962 издаден од УВР-Скопје на име Аде-
лина Мустафа, ул. "Анастас Коцарев" бр. 4-б, Скопје.
                                                                    (17140) 
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Пасош бр. 523596 на име Муртезаи Менсур, Струга.

                                                                    (17154) 
Пасош бр. 1291071 на име Бујуклиев Ѓорги, ул. "К. 
Неделков" бр. 15, Штип.                                      (17156) 
Пасош бр. 1240087 на име Југова Слаѓана, ул. "Ристо 
Шуклев" бр. 22, с. Негорци, Гевгелија.                (15453) 
Пасош бр. 1552923 на име Јанева Анета, ул. "Спиро 
Захов" бр. 5/1, Струмица.                                       (16331) 
Пасош бр. 1265341/99 на име Нејази Исаку, с. Тре-
бош, Тетово.                                                            (17081) 
Пасош бр. 1362335 на име Ристиќ Бојана, с. Табанов-
це, Куманово.                                                          (30164) 
Пасош бр. 1042156 на име Биљал Амети, ул. "106" бр. 

4, Тетово.                                                                   (9637) 
Пасош 552775 издаден од СВР-Скопје на име Рама-
дани Ерфан, с. Студеничани бр. 342,Скопје.       (17208) 
Пасош 719451 издаден од СВР-Скопје на име Ивано-
ва Нада, ул. "Благоја Паровиќ" бр. 5-а, Скопје. 

                                                                    (17209) 
Пасош 1322122 издаден од СВР-Тетово на име Рама-
дани Сељајдин, с. Порој, Тетово.               (17239) 
Пасош 0328346 издаден од СВР-Скопје на име Влас-
тимир Митковски, с. Вучидол-46 бр. 21, Скопје.                                                                     Воена книшка на име Шемши Исмаил,Скопје.  (7130) 

       (17254) 
Пасош 102986 издаден од СВР-Скопје на име Сербе-
зова Бајрамиша, ул. "Метохиска" бр. 52, Скопје. 

                                                                    (17255) 
Пасош 994505 издаден од СВР-Тетово на име Трпко 
Ангелковски, ул. "Б. Тоска" бр.25-а,Тетово.        (17257) 
Пасош бр. 1500049 на име Иваноски Александар, Ох-
рид.                                                                    (17266) 
Чекови од тековна сметка 13842626 со бр. 5005710-

858, бр. 5005950966 и бр. 5005950967 издадени од Ко-
мерцијална банка на име Бојан Каранаков, Скопје.                                                                     

Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ 
"Живко Брајковски" на име Заткоски Благојче, Скопје.
                                                                    (17110)        (16998) 

Чекови од тековна сметка 12843534 со бр. 3006302-
546, бр. 3006302549, бр.  3006302552, бр. 3006302554, 
бр. 3006302558, бр. 3006302562, бр. 3006302564, бр. 00-
19000393497,бр. 0019000393501 и од бр. 001900044-00-
37 до бр. 0019000440048  издадени од Комерцијална 
банка на име Ѓорѓиевски Горан, Скопје.          (17012) 
Чек од тековна сметка 01854231 со бр. 001000551-96-

44 издаден од Комерцијална банка на име Димитар 
Кондовски, ул. "Демир Трајко" бр. 48-а, Скопје. 

                                                                    (17241) 
Чекови од тековна сметка 0006939395 од бр. 0007-

005335421 до бр. 0007005335451 издадени од Комерци-
јална банка на име Спировска Натка,Скопје.      (17248) 
Работна книшка на име Вели Нухији,Скопје.   (17114) 
Работна книшка на име Ѓошев Стојанче, Скопје. 
                                                                    (17118) 
Работна книшка на име Миленковска Слаѓана, ул. "Б. 
Димов" бр. 10, Куманово.                              (17119) 
Работна книшка на име Серифоски Расит, Струга.                                                                     Свидетелство за 5, 6, 7 и 8 одделение издадено од ОУ 

"Марко Цепенков" на име Симоновска Соња, Скопје.
                                                                    (17137) 

       (17123) 
Работна книшка на име Хани Арсим, с. Велешта, Ст-
руга.                                                                    (17124) 
Работна книшка на име Нешковски Веле, ул. 

"Карпош" бр. 10/2/19, Битола.                       (17161) 
Работна книшка на име Рамадани Рифадија, Велес.              

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ТУЦ 
"Цветан Димов" на име Мидајет Муртезани, с. Се-
мениште, Скопје.                                             (17141)                                                       Свидетелства за 5, 6 и 7-мо одделение на име Шенѓил 
Алили, с. Никуштак, Куманово.               (17151)        (17184) 

Работна книшка на име Муталип Адеми, Скопје. 
                                                                    (17185) 
Работна книшка на име Перо Давчев, ул. "Сеп-
темвриска" бр. 36, Св. Николе.                       (17207) 
Работна книшка на име наков Матјан, ул. "Љубен 
Иванов" бр. 58, Штип.                                      (17212) 
Работна книшка на име Мојсоски Никола, с. Бело-
водица, Прилеп.                                             (17215) 
Работна книшка на име Решат Сефер, Скопје. 
                                                                    (17218) 
Работна книшка на име Илиоски Жарко, ул. "И. По-
подинец" бр. 24, Прилеп.                              (17221) 
Работна книшка на име Пилачевска Јагода, с. Слепче, 
Демир Хисар.                                             (17223) 

Работна книшка на име Мукадес Чукоска, ул. "М. Ти-
то" бр. 409, Кичево.                                      (17229) 
Работна книшка на име Небија Исламовски, Скопје.

                                                                    (17237) 
Работна книшка на име Турхан Мамути, Скопје. 
                                                                    (17238) 
Работна книшка на име Атула Реџепи, Скопје. 
                                                                    (17240) 
Работна книшка на име Веселиновска Бојанка, Ско-
пје.                                                                    (17244) 
Работна книшка на име Љупка Јаневска Ѓорѓијоска, 
Скопје.                                                                    (17259) 
Работна книшка на име Верка Гочевска, Скопје. 
                                                                    (17260) 
Работна книшка на име Боро Старчевиќ, Скопје. 
                                                                    (17265) 
Работна книшка на име Илиевска Билјана, Битола.                                

       (17269) 
Работна книшка на име Георгиев Александар, Дел-
чево.                                                             (17274) 
Работна книшка на име Георгиев Тони, ул. " Парти-
занска" бр. 39/6, Штип.                              (17280) 

Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 
"Зеф Љуш Марку" на име Славковски Мирослав, Ско-
пје.                                                                    (17107) 
Свидетелства за 5 и 6 одделение издадени од ОУ. 

"Лирија" на име Бафќари Исмаил, Скопје.           (17108) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку" на име Сигеров Марко, Скопје. 
                                                                    (17109) 

Свидетелства за 6 и7 одделение издадено од ОУ 
"Х.Т. Карпош" на име Илиќ Иван, Скопје.          (17112) 
Свидетелство за 7 одделение на име Авни Адеми, Ку-
маново.                                                                    (17120) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Даути Син-
дис, с. Чифлик, Тетово.                                      (17125) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Османи Ха-
лиде, с. Ларце, Тетово.                                      (17126) 
Свидетелство на име Столеска Данијела, Тетово. 
                                                                    (17131) 
Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ 

"Живко Брајковски" на име Здравкова Ана, Скопје.                                
       (17132) 

Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ 
"Владо Тасевски" на име Атанасовски Дејан, Скопје.                                

       (17133) 
Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ  

"Ј.А. Коменски" на име Атанасовски Дејан, Скопје. 
                                                                    (17134) 

Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Го-це 
Делчев" на име Ангеловски Дејан, Ресен.        (17158) 
Свидетелство на име Блерим Мурсели, Тетово. 
                                                                    (17160) 
Свидетелства за 5 и 6 одделение издадени од ОУ. 

"Лириндија"- с. Лојане на име Невзад Нухији, Кума-
ново.                                                                    (17162) 
Свидетелство на име Зафировски Божо, Велес. 
                                                                    (17163) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Тошевски Ан-
гелко, Велес.                                                     (17164) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Тариќ Самел, 
с. Житоше, Крушево.                                      (17165) 
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Свидетелство за 6-то одделение на име Керимовски 
Саим, с. Лажани, Прилеп.                              (17166) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Ненад Ми-
товски, Крива Паланка.                              (17167) 
Свидетелства за 5 и 6-то одделение на име Јунузи Ри-
за, с. Липково, Куманово.                              (17168) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Нуртен Ази-
ри, Куманово.                                             (17169) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Зенел Осма-
ни, с. Ропалце, Куманово.                              (17170) 
Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ"Аврам 
Писевски" на име Кадриева Јуксела, Скопје.      (17183) 
Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Ри-
линдија" на име Ќенан Агуши, Куманово.        (17190) 
Свидетелство на име Фидан Ибраими, Куманово. 
                                                                    (17191) 
Свидетелство на име Бајрамиовски Ирфан, Кумано-
во.                                                                    (17193) 
Свидетелства за 2 и 3-то одделение на име Симо-
новска Драгана, Куманово.                      (17194) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Ивановски 
Данијел, Куманово.                                     (17195) 
Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Ри-
линдија" на име Артан Емини, Куманово.        (17196) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Нора Ферати, 
Куманово.                                                 (17197) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Ведат Хаса-
нис, Куманово.                                             (17198) 
Свидетелство за 6 одделение на име Агуши Хаки, Ку-
маново.                                                             (17199) 
Свидетелства за 5 и 6-то одделение на име Заим Ка-
суми, Куманово.                                             (17200) 
Свидетелства  од 5 и  8-мо одделение издадени од ОУ 

"Маршал Тито" на име Ибрахими Бурим, Куманово.              
Ученичка книшка издадена од ОУ "Марко Цепенков" 
на име Симоновска Соња, Скопје.            (17138)                                                        Ученичка книшка на име Шенѓил Алили, с. Никуш-
так, Куманово.                                             (17189) 

       (17202) 
Свидетелства за 5 и 6-то одделение на име Бесник 
Синани, Куманово.                                      (17203) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Мирослав Ди-
митровски, Делчево.                                      (17204) 
Свидетелство на име Виктор Петров, Кочани. 
                                                                    (17206) 
Свидетелство на име Коцевски Ненад, Пробиштип.                                                                    Здравствена книшка на име Томе Милошевски, Би-

тола.                                                                    (17226)       (17210) 
Свидетелство за 6 одделение на име Илиев Емил, 
Штип.                                                                    (17211) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Хасаноски 
Хусеин, Прилеп.                                             (17214) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Јанески Ог-
нен, Прилеп.                                                     (17216) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Љубомир Ду-
нимаглоски, Прилеп.                                      (17217) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Кукулош Ре-
фија, Прилеп.                                                     (17219) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Чотович Ас-
мир, Прилеп.                                                     (17220) 
Свидетелство на име Метин Хајруловски, Ресен. 
                                                                    (17222) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Мефаил Ра-
мис, Тетово.                                                     (17230) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Бериша Бе-
ќир, Тетово.                                                     (17231) 
Свидетелство на име Јасин Фетаи, Тетово.       (17232) 
Свидетелство на име Николоска Блашка, Тетово. 
                                                                    (17233) 
Свидетелство на име Дашмир Саити,Битола.   (17234) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Смилева Са-
ња, Штип.                                                     (17235) 
Свидетелство за 7-мо одделение издадено од ОУ 

"Стив Наумов" на име Бошковски Кристијан, Скопје.
                                                                    (17253) 
Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ 

"Војдан Чернодрински" на име Башовски Емануел, 
Скопје.                                                                    (17261) 
Свидетелство за 1 година издадено од трговско учи-
лиште на име Незири Али, Скопје.                       (17263) 

Свидетелство за 7-мо одделение на име Исен Билали, 
Куманово.                                                     (17268) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Фејзули Газ-
менд, Куманово.                                             (17270) 
Свидетелство за 5одделение на име Стојанов Славе, 
Берово.                                                            (17271) 
Свидетелство за 6 одделение на име Стојков Славе, 
Берово.                                                            (17272) 
Свидетелство на име Ковацка Валентина, Делчево.                                

       (17273) 
Свидетелство за 5 одделение на име Весна Захковска, 
Кожани.                                                           (17275) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4-та година на име Иванов-
ски  Дејан, Штип.                                      (17278) 
Свидетелство за 5 и 6-то одделение на име Емилија 
Јорданова, Штип.                                             (17279) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Кучи Назми-
је, Тетово.                                                     (17281) 
Диплома на име Станковиќ Марија, ул. "О. Рево-
луција" бр. 1/1-17, Куманово.                       (17192) 
Диплома на име Гошев Орце, ул. "С. Пинџур", Ви-
ница.                                                                    (17205) 
Диплома на име Наков Марјан, ул. "Љубен Иванов" 
бр. 58, Штип.                                             (17213) 
Диплома на име Александар Герасимов, Пробиштип.

                                                                    (17276) 
Диплома на име Ивановски Дејан, ул. "С. Георгиев" 
бр. 36, Штип.                                                     (17277) 

Ученичка книшка на име Трајановски Александар, 
Куманово.                                                     (17201) 
Лична карта на име Трпески Никола,Тетово.   (17046) 
Здравствена книшка на име Ракипов Гуне, Битола.                                

       (17225) 

Здравствена книшка на име Трајко Ѓоревски, Битола.
                                                                    (17227) 
Здравствена книшка на име Ѓорѓиевска Фанија, Би-
тола.                                                                    (17228) 
Даночна картичка 4030001423380 издадена од Упра-
ва за приходи на име АНЕЛ ШПЕД,Скопје.        (17106) 
Даночна картичка 4030992179482 издаден од У. Ј. П. 
на име Стома-Проект, Скопје.               (17186) 
Дипломатска карта бр. 2518/01 издадена од Ми-
нистерство за надворешни работи на име Јуриј Дере-
вианченко, ул. "Маршал Тито" бр. 19-2 (персонал 
Игор), Скопје.                                              (17256) 
Дозвола -ЦЕМТ бр.0463 издадена од Министерство 
за транспорт и врски на име Компакт транспорт-
хинделанг, бул. "Јане Сандански" бр. 9-а локал 18, 
Скопје.                                                                     (17053) 
Дозвола ЦЕМТ бр. 028 издадена од Министерство за 
сообраќај и врски на РМ на име КИМИКО, Ин-
дустриска зона бб, Струга.                        (17252) 
Девизна штедна книшка бр. 1430101049955 издадена 
од Охридска Банка АД Охрид на име Маркулевска 
Љубица, ул. "В. Николески" бр. 3/3, Охрид.        (17070) 
Девизна штедна книшка бр. 7069/54 издадена од Ох-
ридска Банка АД Охрид на име Мартиноска Милка, с. 
Требениште, Охрид.                              (17071) 
Решение-одобрение за вршење занаетч. дејност бр. 

23251/2 издадено од Министерство за економија на име 
Јорданче Илиев, Скопје.                             (17009) 
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О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕ-
НИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ 
 
Врз основа на член 33 и член 34 од Законот за тран-

сформација на претпријатијата со општествен капитал 
и член 4 од Законот за трансформација на претпријати-
јата и задругите со општествен капитал кои стопанису-
ваат со земјоделско земјиште, ОП Водостопанство 
�Вардар� - Скопје, објавува 

 
О Г Л А С 

ЗА  ПОВИКУВАЊЕ  НА  ПОРАНЕШНИТЕ  СОПСТВЕНИ-
ЦИ  И  НИВНИТЕ  ПРАВНИ   НАСЛЕДНИЦИ  ЗА  ПОД-
НЕСУВАЊЕ  ПРИЈАВА  ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ 

ПРАВА 
 
1. Водостопанство �Вардар� - Скопје, ги повикува 

поранешните сопственици и нивните правни наследни-
ци државјани  на РМ доколку имаат да ги пријават сво-
ите побарувања кон претпријатието. 

2. Седиштето на претпријатието Водостопанство 
�Вардар� - Скопје, е на ул. �Даме Груев� блок 2 локал 
5, Скопје. 

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на РМ (�Службен весник 
на РМ� бр. 3/94). 
Истовремено се доставуваат и до Агенцијата на Ре-

публика Македонија во Скопје на ул. �Даме Груев� 
број 14 поштенски фах 410 во рок од 60 дена од денот 
на објавувањето на огласот. 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за здравство, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15/2002 

 
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на Отворениот повик бр. 15/2002 е 

Министерството за здравство, со седиште на ул. �50-та 
Дивизија� бр. 6. 

 
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
- Изградба на нова амбуланта во с. Црнилиште - 

Медицински центар - Прилеп; 
- Изградба на нова амбуланта во с. Нерово - Здрав-

ствен дом - Крушево. 
-  Набавката е делива. 
-  Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

 
4. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Име, адреса и седиште на понудувачот; 
4.2. Цени на секоја позиција за набавка според про-

ектот од тендерската документација како и вкупната 
цена со сите давачки; 

4.3. Рок на извршување на работите; 
4.4. Начин на плаќање; 
4.5. Фактор за непредвидени работи. 
 
5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот редос-
лед: 

5.1. Извод од судска регистрација на понудувачот 
согласно Законот за трговски друштва. 

5.2. Понудувачот треба да приложи документ за фи-
нансиска и економска способност согласно Законот за 

јавни набавки и член 16 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 2/2002). Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од Централ-
ниот регистар, во оригинал или копие заверено кај но-
тар, како и потврда од Управата за јавни приходи за 
платени даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Странските понудувачи согласно со Законот за јавни 
набавки и измените на Законот за јавни набавки треба 
да достават ревизорски извештај од странска реноми-
рана ревизорска институција, регистрирана за вршење 
на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи 
податоци за економското работење во последните три 
години. 

5.3. Понудувачот треба да достави доказ дека нема 
судска забрана за вршење на дејноста. Документот не 
треба да биде постар од шест месеци и во оригинал или 
копие заверено кај нотар. 

5.4. Документ дека за понудувачот не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација. Документот да не 
биде постар од шест месеци и во оригинал или копие 
заверено кај нотар. 

5.5. Список на главни испораки и изведување на 
градежни работи во областа на здравството. 

5.6. Доказ за техничка опременост за изведување на 
вакви работи. 

5.7. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

5.8. Изјава дека понудувачот е во состојба да обез-
беди банкарска гаранција во висина од 30% од вред-
носта на понудата доколку понуди услов за авансно 
плаќање. 

5.9.Изјава од понудувачот дека е во состојба да 
обезбеди банкарска гаранција, во висина од 5% од 
вредноста на понудата заради обезбедување на испол-
нување на договор. 

5.10. Сите документи да бидат доставени во ориги-
нал или во копија заверени од нотар. 

 
6. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
6.1. Тендерската документација може да се подигне 

во Министерството за здравство секој работен ден, во 
време на траењето на повикот. 

6.2. Пред подигање на тендерската документација 
понудувачот треба да уплати 5.000,00 денари неповра-
тен надомест на: 

- Трезорска сметка - 100000000063095, 
- Сметка на Буџетски корисник - 190010043463119, 
- Приходна шифра - 723819-12, 
- ЕДБ - 4030990253804, 
- Депонент на: Народна банка на РМ. 
Покрај доказот за уплатените парични средства, по-

нудувачот за да ја подигне документацијата потребно е 
да достави и писмено барање составено на меморандум 
за подигање на истата. 

 
7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена, 
- квалитет, 
- рок на изведба, 
- гаранција, 
- начин на плаќање. 
 
8. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
8.1. Целокупната документација се доставува на на-

чин согласно член 52 од Законот за јавни набавки. 
8.2. Повикот трае заклучно до 10.07.2002 година, 

кога и понудите треба да бидат пристигнати/предадени 
во архивата на Министерството за здравство, а отвора-
њето на понудите ќе се одржи на 11.07.2002 година 
во12,00 часот во просториите на Министерството за 
здравство во присуство на понудувачите. 
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8.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Министерство за здравство, ул. 
�50-та Дивизија� бр. 6 - Скопје, за Комисија за јавни 
набавки - контакт телефон: +389-02-128-052. 

8.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

8.5. Понудите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени според 
барањата на отворениот повик нема да се разгледуваат. 

 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки во АД Електростопанство на Ма-
кедонија во државна сопственост, објавува 

 
БАРАЊЕ БР. 01-111/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ 
НА РАМКОВЕН ДОГОВОР ЗА ОТКУП НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач на барањето е АД  Електростопанство на 

Македонија во државна сопственост, со седиште на ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.1. Предмет на барањето е прибирање на понуди за 
заклучување на рамковен договор за откуп на елек-
трична енергија во период од 01.11.2002 до 30.04.2003 
година. 

1.2. Барањето е јавно и анонимно, со право на учество 
на сите домашни и странски правни и физички лица.  

1.3. Постапката се спроведува со прибирање на по-
нуди согласно Законот за јавни набавки (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 21/2002). 

1.4. Рокот на доставување на понудите е заклучно 
со 05.07.2002 година. 

1.5. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват: преку пошта или со предавање во архивата на на-
бавувачот. 

1.6. Набавувачот го задржува правото да ја подели 
понудата на два или повеќе понудувачи. 

1.7. Понудата се доставува во затворен коверт на 
кој во горниот лев агол треба да стои ознаката �не от-
ворај� и бројот на барањето. Во средината на ковертот 
треба да стои: АД  Електростопанство на Македонија, 
за Комисијата за јавни набавки ул. �11 Октомври� бр. 
9, 1000 Скопје. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можел да се идентификува испраќачот-понудувач. 
Во ковертот со понудата треба да има уште два затво-
рени и запечатени коверта со ознака �документација�, 
односно �понуда�. 

 
2. ПРЕДМЕТНИ КОЛИЧИНИ ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
Предметните количини по ова барање изнесуваат: 

вкупно 324.240 МWh електрична енергија. 
Временскиот дијаграм на предметните количини на 

електрична енергија е даден во следната табела: 
 

Месец 
Снага 
(MW) 
ВТ/Н
Т 

Количи-
ни 
ВТ 

(МWh) 
(7-23ч) 

Количи-
ни 
НТ 

(МWh) 
(7-23ч) 

Вкуп-
ни ме-
сечни 
количи-
ни 

(МWh) 
Ноември, 
2002 г 

100/6
0 48.000 14.400 62.400 

Декември, 
2002 г 

100/6
0 49.600 14.880 64.480 

Јануари, 
2003 г 

100/6
0 49.600 14.880 64.480 

Февруари, 
2003 г 

120/7
0 53.760 15.680 69.440 

Март,  
2003 г 50/30 24.800 7.440 32.240 
Април, 
2003 г 50/30 24.000 7.200 31.200 
Вкупно  249.760 74.480 324.24

0 
 
Понудувачот може да понуди и само дел од барани-

те количини електрична енергија во наведениот и/или 
за покус период. 
Набавувачот може да прифати и понуди за било ко-

ја количина од бараните, во наведениот и/или за покус 
период. 

 
3. УСЛОВИ НА ИСПОРАКА 
3.1. Како место на испорака (предавање) на понуде-

ната електрична енергија се смета местото на интерко-
нективната врска меѓу македонскиот електроенергет-
ски систем и соседните електроенергетски системи, 
точно на местото каде истата ја сече македонската гра-
ница. 

3.2. Понудените и договорените количини елек-
трична енергија се бара да бидат обврзувачки. 

3.3. Испораката на електрична енергија ќе се врши 
врз основа на неделни возни редови одредени од дис-
печерската служба на купувачот. 

3.4. Набавувачот има право на отстапување од нај-
малку + 20% од снагата прикажана во дијаграмот. По-
нудувачот кој ќе понуди поголема можност за отстапу-
вање од бараната снага, ќе се смета за поповолен пону-
дувач. 

 
4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
4.1. Понудата покрај општите услови мора да содр-

жи и: 
- Единечна цена за 1 КWh електрична енергија из-

разена во УСА$, посебно за ВТ часовите и НТ 
часовите, за секој месец, како и вкупната вредност на 
понудената количина изразена во УСА$  која ќе ги со-
држи сите трошоци до местото на предавање. 

- Количини на енергија за кои се дава понудата. 
- Начинот, гаранциите и условите на плаќање. 
- Името на производителот на електрична енергија 

која се нуди за продажба. 
- Рок на важност на понудата нé пократок од 

01.08.2002 година. 
- Податоци за надлежната оперативна служба за уп-

равување со прометот на електрична енергија. 
 
5. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Задолжителна документација: 
- Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набав-
ки, �Сл. весник на РМ� бр. 21/2002 (за домашни правни 
или физички лица). Странско правно или физичко лице 
треба да достави ревизорски извештај од странска ре-
номирана ревизорска институција, регистрирана за вр-
шење ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи 
податоци за вкупното економско работење на стран-
скиот понудувач во последните три години.  

- Извод од регистрација на дејноста. 
- Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-

дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки 
(само за домашни понудувачи). 

- Регистрација на понудувачот за работа на промет 
со електрична енергија. 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки (само за до-
машни понудувачи). 

- Понудувачот треба да достави референтна листа 
за испорака од ваков тип. 
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5.2. Дополнителна документација: 
- Документ издаден од претпријатието на интерко-

нективно поврзаната балканска земја која ќе биде из-
вор за испорака на електричната енергија и надлежна 
за срамнување на дебалансите предизвикани од работе-
њето на интерконективниот систем. Во документот 
треба да биде наведено дека тоа претпријатие е целос-
но запознато со трансакцијата за која станува збор и 
дека ќе врши управување на системот во текот на пред-
видениот временски период имајќи го тоа наполно во 
предвид. 

- Писмо потпишано од понудувачот во кое јасно се 
наведува дека понудувачот неотповикливо ја признава 
својата целосна и исклучителна одговорност за гаран-
ција на испораката на електрична енергија до местото 
на предавање. 

- Писмо потпишано од понудувачот во кое јасно се 
наведува дека понудувачот неотповикливо ќе ги презе-
ме сите трошоци за трансакцијата на електрична енер-
гија од изворот до местото на предавање, односно под 
било какви услови и во секој случај електричната енер-
гија да биде испорачана (пренесена) бесплатно до мес-
тото на предавање и понудената цена да важи за испо-
рачаната енергија на местото на предавање. 

5.3. Понудите со пропратната документација да се 
достават на македонски или англиски јазик. 

5.4. Целокупната документација која се бара (задол-
жителна и дополнителна) треба да биде оригинална 
или заверени копии  верни на оригиналот, нé постари 
од 6 месеци. 

 
6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
(согласно член 27 од Законот за јавни набавки) 
- Цена        40 поени; 
- Услови на испорака       30 поени; 
- Начин и услови на плаќање      30 поени. 
 
Комисијата го задржува правото, доколку не е задо-

волна од понудите, да не избере ниеден понудувач. 
 
      Комисија за јавни набавки 
 
Pursuant to Articles 11 and 18 under the Law on Public 

Goods Procurement (Official Gazette of RM no. 21/2002), 
the Committee of Public Purchase within Elektrostopan-
stvo na Makedonija (Public Power Company), a sharehol-
ding company in state ownership announces the 

 
NOTICE No. 01-111/2002 

FOR INVITATION TO BIDS RELATED TO SIG-
NING A FRAMEWORK AGREEMENT FOR  

ELECTRICITY PURCHASE 
 
1. GENERAL CONDITIONS 
1.1. The scope of the Notice is an invitation to bids for 

signing a Framework Agreement for Electricity Purchase 
in the period between 1 November 2002 and 30 April 
2003. 

1.2. The Notice is public and anonymous with the right 
to participation of all local and foreign natural and legal 
entities. 

1.3. The Notice shall be conducted by an Invitation to 
Bids under the Law on Public Goods Procurement, Official 
Gazette of RM no. 21/2002. 

1.4. The deadline for Bids submission is the day ending 
on 5th July 2002. 

1.5. Bidders shall submit their Bids by post or hand 
them over personally in the Buyer`s archives office. 

1.6. The Buyer reserves the right to split the Bid betwe-
en two or more Bidders. 

1.7. Bids shall be submitted in the top left hand corner. 
In the middle of the envelop the address of: JP Elektrosto-
panstvo na Makedonija (Attn: Committee of Public Goods 
Procurement) 11 Oktomvri, 9 St., 1000 Skopje, Republic 
of Macedonia 

Shall be indicated. 

The envelope must not have any indications, which 
may identify the sender-bidder. The envelope along with 
the bid shall contain other two closed and sealed envelopes 
marked Documentation and Bid, respectively. 

 
2. ELECTRICITY QUANTITIES 
2.1. The referred quantities under this Notice total 

324.240 MWh of electricity. 
 
The table below shows the time schedule of the refer-

red quantities of electricity: 
 

Month 
Power 
(MW) 

(HT/LT

Quantity  
HT (MWh)
(0:7-23:00) 

 HT (MWh) 
(23:00-
7:00) 

Quantity  Total 
monthly qu-

antities 
(MWh) 

November 
2002 100/60 48.000 14.400 62.400 
December 
2002 100/60 49.600 14.880 64.480 
January 
2003 100/60 49.600 14.880 64.480 
February 
2003 120/70 53.760 15.680 69.440 
March 2003 50/30 24.800 7.440 32.240 
April 2003 50/30 24.000 7.200 31.200 
TOTAL  249.760 74.480 324.240 

 
Bidder may also offer a part of the requested electricity 

in the indicated and/or for a shorter period. 
The Buyer may also accept bids for any quantities of 

the requested ones in the stated and/or for a shorter period. 
 
3. TERMS OF DELIVERY 
3.1. The delivery point for the offered electricity sub-

ject to this bid is considered the point of interconnection li-
ne between the Macedonian power system and the 
neighboring power systems right at the point it crosses the 
Macedonian border. 

3.2. The offered and agreed quantities of electricity are 
requested to be binding. 

3.3. Electricity shall be supplied according to a weekly 
time schedule as defined by the Buyer`s dispatching center. 

3.4. The Buyer has the right to a tolerance of at least 
±20% of the power as shown in the diagram. The bidder, 
which shall offer a greater possibility of tolerance apart 
from the requested capacity, shall be considered a more sa-
tisfactory bidder. 

 
4. BID`S CONTENT 
4.1. Apart form the general conditions the Bid also has 

to contain: 
- Unit price for 1 kWh electricity in US$ particularly in 

the HT hours and LT hours, every month including the to-
tal value of the offered quantities expressed in US$ which 
shall contain all costs up to the delivery point. 

- Quantities of energy offered in the bid 
- Manner, border and terms of payment 
- Name of electricity generator offering the sale 
- Bid validity not less than 1st August 2002 
- Data on the responsible operating unit managing the 

electricity trade. 
 
5. DOCUMENTATION 
5.1. Compulsory documentation 
- The Bidder shall provide a document proving its fi-

nancial and economic standing pursuant to Article 24 un-
der the Law on Public Goods Procurement, Official Gazet-
te 21/2002 (for local legal and natural entities). The foreign 
legal or natural entity shall submit an audit report made by 
a well-known auditing institution, register to perform audi-
ting. The audit report shall contain data for the total foreign 
bidder's economic operation in the previous three years, 

- A proof for running the registered activity, 
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- The Bidder shall submit an evidence showing that ne-
ither event as specified above applies to it as stated in pa-
ragraph 1 (a) and (b) of Article 26 under the Law on Public 
Goods Procurement (local bidders only), 

- Bidder's registration for trading of electricity, 
- A confirmation issued by the Public Revenues Office 

for paid taxes, contributions and other charges (local bid-
ders only), 

- The Bidder shall present a Reference List specifying 
the exports of that type. 

5.2. Additional documentation 
- A document issued by the company of interconnected 

Balkan country which shall be a source of electricity 
supply and responsible for setting-off the imbalance pay-
ments caused by the operation of the interconnected 
system. The document shall indicate that the company is 
fully familiar with the transaction in question and it shall 
manage the system during the anticipated period of time ta-
king it fully into consideration. 

- A letter signed by the Bidder clearly stating that the 
Bidder shall undertake irrevocably and entirely and solely 
accepts its responsibility to guarantee the electricity deli-
very to the delivery point. 

- A letter signed by the Bidder clearly indicating that 
the Bidder shall irrevocably undertake any and all transac-
tion costs for electricity from the source to the delivery po-
int and/or under any conditions and any case electricity 
shall be delivered (transmitted) free of charge to the deli-
very point and the prices offered shall be applicable for the 
energy supplied on the delivery point. 

5.3. Bids with the supporting documentation shall be 
submitted in Macedonian or English. 

5.4. The entire documentation as requested (compul-
sory and additional) shall be original or certified copies 
true to the original not older than 6 months. 

 
6. CRITERIA FOR SELECTING THE MOST SATIS-

FACTORY BIDDER (as provided in Article 27 under the 
Law on Public Goods Procurement) 

- Price    40 points 
- Terms of delivery   30 points 
- Method and terms of payment  30 points 
The Committee reserves the right, unless satisfied with 

the Bids, to reject all Bidders. 
 

Committee for Public Purchase 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки во АД �Електростопанство на Ма-
кедонија� - Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-102/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТОТ ХЕЦ 
БОШКОВ  МОСТ И  ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОБЈЕКТОТ ПОД КОНЦЕСИЈА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-

102/2002 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за изработка на следната документација за ХЕЦ Бош-
ков Мост: 
А./ Идеен проект за инсталираност 70 MW за след-

ните делови од објектот: 
- Доводен орган со придружни објекти, машинска 

зграда со машински круг, одводна вада и регулација на 
реката; 

- Хидромеханичка опрема за доводен орган и ма-
шинска зграда; 

- Машинска опрема; 
- Електро опрема. 

Б./ Тендерска документација за издавање на објек-
тот под концесија. 
Документацијата под точка �А� и �Б� да биде изра-

ботена на македонски и англиски јазик. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
Постапката на повикот се спроведува со Отворен 

повик согласно Законот за јавни набавки. 
1.3. Понудата не мора да се однесува на целокупни-

от обем на тендерот, но не е дозволена делумна понуда 
во рамките на точките �А� и �Б�. 

1.4. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. ПОДЛОГИ КОИ ЌЕ МУ БИДАТ НА РАСПОЛА-

ГАЊЕ НА ИЗРАБОТУВАЧОТ СЕ 
2.1. Подлоги кои се на располагање на увид на из-

работувачите: 
- Главен проект за ХЕЦ Бошков Мост за инсталира-

на моќност 45 MW; 
- Еколошки елаборат за објектот; 
- Анекс на Главниот проект за прилагодување на 

проектот према еколошките барања; 
- Тендерска документација за ХЕЦ Бошков Мост за 

инсталирана 45 MW-недовршена; 
- Фисибилити студија за ХЕЦ Бошков Мост за ин-

сталираност 70 MW. 
2.2. На заинтересираните понудувачи, подлогите им 

стојат на располагање на увид во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�-Скопје, ул. �Орце 
Николов� бб, кат 4, соба 407, од 7,30 од 9,30 часот, Јас-
на Иванова, контакт телефон 02/149-085. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот т.е. изработувачот. 
3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција, како и вкупната вред-
ност на целата понуда (со сите давачки согласно член 
57 став 3 од Законот за јавни набавки) изразена во 
МКД и со посебно искажан ДДВ. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува продажниот берзански 
курс. 

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање. 

3.4. Понудата треба да содржи детален опис на ра-
ботите кои изработувачот ќе ги изврши. 

3.5. Понудата треба во себе да содржи временски 
план по активности на изготвувањето на Идејниот про-
ект и тендерската документација. 

3.6. Понудата треба да го содржи тимот кој ќе рабо-
ти на проектот со план на ангажман на секој член од 
тимот поединечно. 

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
прописи за изработка на ваков вид проекти, при што 
истите треба да се во согласност со стандардите во Ре-
публика Македонија и со меѓународните стандарди кои 
се прифатени во Република Македонија. 

3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудите од странските понудувачи треба да 

бидат преведени на македонски јазик. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за измени и дополнувања на Законот за јавни на-
бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 
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4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаран-
ција на износ од 5% од вкупната понуда (вредност со 
ДДВ) согласно член 58 од ЗЈН. 

4.4. Понудувачот треба да достави референтна лис-
та како своја, така и на изведувачот, како и на сите чле-
нови на тимот кои ќе учествуваат во изработката на 
предметната документација, за изработка на ваков вид 
проекти во последните 5 години. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и нé постари 
од 6 месеци.  

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 

5.1. Цена     35 поени; 
5.2. Квалитет    35 поени; 
5.3. Начин на плаќање    10 поени; 
5 .4. Рок на завршување на работите  20 поени. 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
10.07.2002 година во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за сос-
таноци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна 
документација, нема да се разгледуваат. 

   Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 45 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Шумарскиот фа-
култет од Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. Нарачател:  Шумарски факултет - Скопје, бул. 

�Александар Македонски� бб, Скопје. 
2. Предмет на Отворениот повик за прибирање на 

понуди со јавно отворање е набавка на една универзал-
на електромеханичка машина за тестирање на дрвни и 
недрвни материјали за потребите на Катедрата за конс-
трукции и подготовка на производството на Шумар-
скиот факултет - Скопје. 
Универзална електромеханичка машина за тестира-

ње на дрвни и недрвни материјали ќе треба да ги има 
следниве технички карактеристики: 

1. F max 250 kN; 
2. Работна површина сса 2000 х 1000 мм; 
3. Брзина на тестирање 0,001.....500 мм/мм; 
4. Дигитално мерење и електронска контрола; 
5. Единица за тестирање сили на притисок/компре-

сија; 
6. Единица за тестирање сили на свивање; 
7. Единица за тестирање сили на истегнување /10 

kN/; 
8. Долга плоча за поставување/монтирање/ на ала-

тот цца 1000х800 мм; 
9. Хидраулични глави за стегање /100 kN/ со канџи 

за дрвни материјали со хидраулички агрегат; 

10. Екстензиометар; 
11. Корисничка програма / software/. 
3. Во понудата за машината  за тестирање ќе треба 

да бидат дадени следниве елементи: 
1. Предмет на понудата, 
2. Цена FCO Скопје; 
3. Рок и начин на плаќање; 
4. Рок на испорака; 
5. Банкова гаранција за уплатениот износ до испо-

раката на машината; 
6. Гаранција; 
7. Сервис/максимум 7 дена од најавата/; 
8. Испорака на резервни делови најмалку 10 години 

по набавката на опремата; 
9. Опремата мора да ги исполнува важечките EN 

стандарди;  
10. Важност на понудата од најмалку 2 месеци. 
4. Критериуми за избор на најповолен понудувач ќе 

бидат: 
1. Техничките карактеристики на машината и оцен-

ката на квалитетот                       - 45 бода; 
2. Цена на машината             - 35 бода; 
3. Рок на испорака                   - 5 бода; 
4. Рок и начин на плаќање      - 5 бода; 
5. Гаранција                            - 10 бода. 
5. Со понудата понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Ревизорски извештај за бонитетот на фирмата; 
2. Сертификат од надлежна институција за контро-

ла на квалитетот на машината; 
3. Референтна листа; 
4. Упатство за ракување со машината на англиски и 

германски јазик; 
5. Проспектен материјал од машината. 
6. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи, согласно Законот за јавни набавки на РМ, 
ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат. 

7. Понудите се доставуваат во рок од 15 дена. 
8. Понудите се доставуваат по пошта на адреса: 

Шумарски факултет, бул. �Александар Македонски� 
бб, Скопје. 
Понудите и придружната документација се доста-

вува во затворен коверт во кој на горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на отворениот повик. Ковер-
тот не смее да содржи никаква ознака со која би може-
ло да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да има уште два ко-

верти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
носи ознака �понуда� и бројот на списокот за кој се од-
несува, а другиот внатрешен коверт ја содржи доку-
ментацијата и точната адреса на понудувачот. 

9. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристиг-
нат по истекот на рокот на отворениот повик нема да 
бидат разгледувани. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

08.07.2002 година во 10,00 часот во просториите на на-
бавувачот на истата адреса. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
According to the Article 46 from the Tender Law-final; 

text (Sl. paper of R. Macedonia nt. 21/2002) the faculty of 
forestry, Skopje declares this 

 
TENDER nr. 2/2002 

FOR COLLECTING OFFERS FOR PUBLIC  
RECAPITULATION 

 
1. Purchaser: Faculty of forestry, bul. Aleksandar ma-

kedonski n.n. Skopje. 
2. The subject of this Tender for collecting offers for 

public recapitulation is purchase of a universal electromec-
hanical machine for testing of wooden and not wooden ma-
terials for the needs of the Department for Construction 
and Production Preparation at the Faculty of Forestry in 
Skopje. 
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The universal electromechanical machine for testing of 
wooden and not wooden materials is to have the following 
technical characteristics: 

1. F max 250 kN; 
2. Test area cca 2000 x 1000 mm.; 
3. Test speed 0.001...500mm/min.; 
4. Digital measurement and control electronics; 
5. Compression test units; 
6. Bend test units; 
7. Clamping device 10 kN for shear tensile wood tests; 
8. Supplementary crosshead cca 1000 x 800 mm; 
9. Hydraulic specimen grips 100 kN with jaws for woo-

den materials and hydraulic power pack; 
10. Extensometer (flexure tests); 
1 1. Software (user programme). 
3. These offers for the machine for testing of wooden 

and not wooden materials are to have the following ele-
ments: 

1. Subject of the Offer; 
2. Price, delivered in Skopje; 
3. Terms of paying; 
4. Date of delivery; 
5. Bank guarantee for the paid amount until the deli-

very of the machine; 
6. Warranty; 
7. Service/maximum 7 days from notification/; 
8. The supplier must guarantee availability of spare 

parts for a period of at least 10 years after delivery; 
9. The equipment must be manufactured to comply to 

valid EN standards; 
1 0. Validity of the offer at least 2 months. 
4. Criterions for selection of the most suitable bidder 

are: 
1. Technical characteristics of the machine and quality 

estimation 45 points; 
2. The price of the machine 35 points; 
3. Date of delivery 5 points; 
4. Terms of paying 5 points; 
5 . Warranty 10 points. 
5. Together with the offer the bidder have to deliver the 

following documentation: 
1. Revision rapport for creditworthiness of the firm; 
2. Certificate from the competent institution for quality 

control of the machine; 
3. List of previous buyers; 
4. Instruction list for use of the machine in english and 

german language; 
5. Prospectus material of the machine. 
6. This Offer is to be delivered in one original speci-

men verified and signed by the bidder responsible person. 
The Offers that do not contend the requested piece of 

information and documents according to the Tender Law 
of Republic of Macedonia will be considered for incomple-
te and are not going to be taken in review.  

6. The Offers are to be supplied in the period of 15 
days. 

 
7. The Offers are to be supplied by mail at the follo-

wing address: Faculty of Forestry, Aleksandar makedonski 
str. n.n. MK-1000 Skopje, R. Macedonia. 

 
The Offers and the following documentations have to 

be delivered in a closed envelope with a mark at the left 
top corner "do not open" and the number of the Tender. 
The envelope must not have any mark that can lead to any 
kind of recognition of the bidder. 

The closed envelopes should consist two other envelo-
pes. One of them is to consist the Offer and be marked with 
"Offer" and the number of the considered list, and the other 
one is to consist the other documentation and the precise 
address of the bidder. 

8. The Offers which will be delivered or will arrive af-
ter the deadline of the Tender will not be considered. 

The public opening of the tenders by the purchaser will 
be at 08.07.2002 at 1000 h. at the Purchaser address. 

 
Faculty of Forestry Skopje 

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 26/98), ЈЗО Клинички 
Центар Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 31/2002  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 

�Водњанска� бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на остеосинтетски материјал за Клиника за 
трауматологија и Клиника за ортопедски болести. 

1.3. Постапката околу набавката се спроведува сог-
ласно со одредбите на Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/02). 

1.4. Тендерската документација според вид и коли-
чина може да се подигне во архивата на Клиничкиот 
Центар Скопје. 

1 .5. Набавката е делива. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со 

пресметан ДДВ и останати давачки, 
- услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- производител, 
- земја на потекло на производителот, 
- пропратен инструментариум по вид, количина и 

вредност, 
- проспектен материјал, по можност, 
- гаранција за квалитет и употребливост, 
- можност за поделба на набавката, 
-  рок на важност на понудата. 
3. ПРИДРУЖНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- име, адреса, дејност, седиште, 
- извод од судската регистрација на понудувачот, во 

согласност со Законот за трговски друштва, (копија) 
- доказ за финансиска способност (документ за бо-

нитет) согласно член 22 од Законот за јавни набавки и 
Правилникот за содржината на документот за бонитет 
(�Службен весник на РМ� бр. 32/98 и 55/98), во ориги-
нал или заверена копија од страна на нотар, 

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постап-
ка во оригинал или заверена копија од страна на нотар, 

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбед-
ност забрана за вршење на дејност, во оригинал или за-
верена копија од страна на нотар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал 
или копија заверена кај нотар.   

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна на одго-
ворно лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудата да се достави на адреса: ЈЗО Клинич-
ки Центар Скопје, ул. �Водњанска� бр. 17, преку пошта 
во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање 
на Комисијата на лице место најдоцна до 08.07.2002 
година до 12,00 часот. 

4 .4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според след-

ните критериуми: 
- цена     - 50 бода, 
- квалитет                 - 20 бода, 
- начин на плаќање  - 20 бода, 
-  рок на испорака     - 10 бода. 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 12,00 часот на 

08.07.2002 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на 

08.07.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 
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6.3. Овластените претставници на понудувачите 
кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на пону-
дите, на Комисијата треба да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 
Понудите што ќе бидат доставени по истекот на ут-

врдениот рок и условите од овој повик и Законот за 
јавни набавки, нема да бидат разгледани. 
Информации на телефон 147-639 и 147-954.  

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација, 
објавува 

 
ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ 
ДРУШТВА 

 
1. ДОО �РИСТО РАВАНОВСКИ� - Скопје 
- дејност - завршни и занаетчиски работи во гра-

дежништво; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел со вредност од 1.314 ЕУР, што 

претставува 30,00 % од главнината на друштвото; 
- максимален дисконт: 90%; 
- минимална продажна цена на уделот: 131 ЕУР. 
 
2. ДОО �МЕТАЛПРОМЕТ ТЕХНИКА� - Кавадарци 
- дејност - трговија на големо со непрехранбени 

производи; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

37.657 ЕУР, што претставува 25,69 % од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 80%. 
- минимална продажна цена на уделот: 7.531 ЕУР. 
 
3. ДОО �АГРОХРАНА� - Радовиш 
- дејност - земјоделски услуги за растителни произ-

води; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел со вредност од 11.589 ЕУР, што 

претставува 36,80 % од главнината на друштвото; 
- максимален дисконт: 80%. 
- минимална продажна цена на уделот: 2.318 ЕУР. 
 
4. ДОО �БИСЕР� - Скопје 
- дејност - завршни и занаетчиски работи во гра-

дежништво; 
-  број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел со вредност од 9.299 ЕУР, што 

претставува 14,87 % од главнината на друштвото; 
- максимален дисконт: 90%. 
- минимална продажна цена на уделот: 930 ЕУР. 
 
5. ДОО �УНИВЕРЗАЛ 4� - Кавадарци 
- дејност - производство на мебел од дрво; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

4.674 ЕУР, што претставува 23,18 % од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 80%. 
- минимална продажна цена на уделот: 935 ЕУР. 
 
6. ДОО �ПРОГРЕС� - Свети Николе 
- дејност - друга трговија со мешовити стоки; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

79.378 ЕУР, што претставува 19,90 % од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
- минимална продажна цена на уделот: 79.378 ЕУР. 

7. ДОО �СЕРВИС - ХАРТИЈА Сотир и други� - 
Скопје 

- дејност - собирање и преработка на индустриски 
отпадоци; 

- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

143.838 ЕУР, што претставува 51,53 % од главнината 
на друштвото, 

- максимален дисконт: 0%, 
-  минимална продажна цена на уделот: 143.838 ЕУР. 
8. ДОО �ЈУГОСУРОВИНА - КИСЕЛА ВОДА� - 

Скопје 
- дејност - собирање, сортирање и преработка на 

индустриски суровини и отпадоци; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

13.150 ЕУР, што претставува 28,72 % од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0 %. 
-  минимална продажна цена на уделот: 13.150 ЕУР. 
9. ДОО �ТЕКСТИЛ 96� - Скопје 
- дејност - трговија на големо; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

10.655 ЕУР, што претставува 4,12 % од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0 %. 
-  минимална продажна цена на уделот: 1.066 ЕУР. 
10. ДОО �ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА� - Битола 
- дејност - вршење на земјоделски услуги во сто-

чарството; 
- број на вработени - 21 (состојба 1998 година); 
- за продажба: удел со вредност од 37.953 ЕУР, што 

претставува 17,93 % од главнината на друштвото; 
- максимален дисконт: 0 %. 
-  минимална продажна цена на уделот: 37.953 ЕУР. 
Понудите за купување на удели во писмена форма 

се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса 
на Агенцијата, назнаката �не отворај�, а под тоа �пону-
да�, назив на претпријатието за кое се однесува пону-
дата, име на купувачот со адреса, телефон и контакт 
лице (за правни субјекти), а за физичките лица и мати-
чен број од лична карта. 
Понудата треба да содржи: 
- Вредност на уделот што купувачот сака да го купи; 
- Износот на средства што купувачот е подготвен да 

го плати; 
- Начин на плаќање (согласно законските прописи); 
- Рок (датуми) за отплата-веднаш или на рати; 
- Број на годишни рати (не повеќе од пет) и 
- Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на 

рати). 
Понудите по јавниот повик се доставуваат по пис-

мен пат, со доказ положена гаранција во износ од 10 % 
од продажната цена на уделот. 
Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата. 
Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи до-

говор или не ќе ги уплати средствата во рокот предви-
ден со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата. 
жиро-сметка на Агенцијата: 
Број:                                            240-0100000350-94 
Банка депозитор:         Балканска Банка АД - Скопје 
Единствен даночен број:                 4030993262472 
Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на јавниот повик на следната ад-
реса:  
Агенција на Република Македонија за приватизаци-

ја, ул. �Никола Вапцаров� бр. 7, пош. фах. 410 1000 
Скопје. 
Неуредните и неблаговременo доставените понуди 

нема да бидат предмет на разгледување. 
Лицата заинтересирани за набавка на информатив-

ниот пакет за продажба на удели на претпријатието, 
истиот може да го купат во Агенцијата секој работен 
ден од 800- 1500 часот по цена од 1.000,00 денари. 

 
Комисија за јавни набавки 
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�ВИТАМИНКА� АД - ПРИЛЕП                                                                                                                                  ПЕРК
БИЛАНС НА УСПЕХОТ 

За годината завршена на 31.12.2001 год. 
(во илјада денари) 

 
Р. 
бр. 

 Белешка 2001 2000 
1. 
2. 

Приходи од продажба 
Трошоци на продажба 

4 
5 

1.040.249 
(837.206) 

972.922 
(797.863) 

3. БРУТО ДОБИВКА (1-2)  203.043 175.059 
4. 
5. 
6. 

Дистрибутивни трошоци 
Административни расходи 
Останати оперативни расходи 

6 
7 
8 

(20.281) 
(65.076) 
(13.520) 

(18.801) 
(63.750) 
(11.817) 

7. Добивка од оперативни активности  
3-(4+5+6)  104.166 80.691 

8. 
8.1. 
8.2. 
8.3. 

Други приходи вкупно: 
Прих. по основ на камати и курс. раз 
Вонредни приходи 
Останати деловни приходи 

9 10.420 
   1.046 

   / 
9.374 

7.506 
411 

/ 
7.095 

9. 
9.1. 
9.2. 
9.3. 

Други расходи вкупно: 
Расх. по основ на камати и курс. разлики 
Вонредни расходи 
Останати расходи 

10 76.026 
2.152 

/ 
73.874 

10.436 
34 

/ 
10.402 

10. Добивка пред оданочување од  
редовно работење (7+8)-9 11 38.560 77.761 

11. Добивка од вонредни активности  
пред оданочување  / / 

12. Загуба од вонредни активности  / / 
13. Вкупно добивка во годината која  

завршува на 31.12.2001  38.560 77.761 

14. Даноци и придонеси од добивка  5.784 7.127 
15. Нето добивка (12-13)  32.776 70.634 

 
Забелешка бр. 1 кон Билансот на успехот 
За разлика од билансот на успехот, во даночниот биланс данокот на добивка изнесува 8.014 илјади денари така 

што добивката од редовното работење изнесува 30.547 илјади денари. 
________________ 

 
�ВИТАМИНКА� АД - ПРИЛЕП                                                                                                                                  ПЕРК 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 
За годината завршена на 31 декември 2001 г. 

                                                                                                                                                               (во илјада денари) 
 Белешка 2001 2000 
СРЕДСТВА 
Нетековни средства 
Нематеријални средства 
Недвижности постројки и опрема 
Долгорочни финансиски вложувања 

 
12 
12 
12 
12 

 
363.501 

449 
354.294 

8.758 

 
192.366
39.621 

143.987 
8.758 

Тековни средства 13 390.908 421.582 
Залихи 
Побарувања од купувачи 
Побарувања од вработени 
Останати побарувања 
Аванси и депозити 
Активни временски разграничувања 
Пари и парични еквиваленти 

13 
14 
14 
14 
14 
13 
13 

204.535 
165.567 

1.802 
12.119 

/ 
/ 

6.885 

212.266 
111.754 

1.052 
7.375 

78.639 
475 

10.021 
ВКУПНИ СРЕДСТВА  754.409 613.948 
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ  754.409 613.948 
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 15 302.295 282.208 
Запишан капитал 
Ревалоризациони резерви 
Резерви 
Нераспределена-акумулирана добивка 
Добивка за финансиската година 

 

163.744 
/ 

33.410 
89.635 
15.506 

163.745 
/ 

25.828 
36.022 
53.613 

Нетековни обврски 16 90.620 / 
Обврски по основ на долгорочни заеми  90.620 / 
Тековни обврски 17 361.494 331.740 
Обврски спрема добавувачи 93.316 89.870 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Краткорочни кредити 
Обврски   спрема вработените 
Кратк. обврски за даноци и придонеси 
Останати тековни обврски 
Кратк. обврски спрема поврзани субјекти 
Пасивни временски разграничувања 

 

7.500 
1.279 

11.171 
45.439 

200.666 
2.123 

/ 
836 

12.067 
26.843 

200.251 
1.873 
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