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п Р О Г Р А М А 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА 

В О В Е Д 
Крводарителството има нагласено општествено значење и претставува 
дејност од општ интерес за Републиката. Без потребните'количества крв 
и крвни продукти 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 крани продукти повеќекратно 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 одбрамбената способност на 
Републиката. 
Крводарителството ги развива особините на хуманитарност и 
солидарност и има воспитно значење кај граѓаните, а особено кај 
младината. Република Македонија како демократска и социјална држава 
го обезбедува правото на здравствена заштита на сите свои граѓани. За 
остварување на ова право во Републиката треба да се обезбедат 
оптимални количества крв и крвни продукти во секое време и за секо) 
граѓанин кој има потреба 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 
административните, организационите и финансиските услови за развој на 
оваа дејност. 

1. ПРИНЦИПИ НА РАЗВОЈ НА КРВОДАРИТЕЛ СТВОТб 

Дарувањето крв е право и обврска на граѓаните, што произлегува од 
одредбите на Законот за здравствената заштита, при што граѓаните 
имаат право на здравствена заштита вклучувајќи го и лекувањето со крв 
и крвни продукти. 

Обврската за дарување крв на секој граѓанин' произлегува од неговото 
неприкосновено право во одредени услови да користи здравствена -
заштита со крв и крвни продукти, за кои здравиот човек е единствениот 
извор на снабдување 
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Оттука произлегува и потребата крводарителството во Републиката да се 
темели на принципите на доброволност, солидарност и бесплатност 
Принципот на доброволност се однесува само на граѓанинот како 
поединец, бидејќи тој по сопствена воља 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 мотивациска активност во рамките на едно 
организирано општество Единствената награда на граѓанинот кој дарува 
крв е чувството дека му помогнал или спасил живот на некој сограѓанин. 
Истовремено, тоа кај дарителот предизивикува и сигурност дека и нему 
ќе. му биде помогнато во случај на потреба. 

Крводарителот за дадената кре.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, национална или верска припадност. 

Со придржување кон спомнатите принципи, Република ,Македонија ги 
исполнува сите поставени услови од страна на Светската здравствена 
организација и Меѓународната 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 според критериум 3% од вкупното население. 
Согласно овој критериум, во тековната 2000 година во Република 
Македонија се планира обезбедување 58.359 крводарувања и тоа по 
распоредот што е изготвен од надлежните учесници во Програмата 

Организирањето и подготовката на крводарителската акција опфаќа: 

^ планирање на крводарителска акција во одредена средина, 
^ утврдување на , термин за нејзино изведување, во договор со 

организаторот на акцијата од самата средина, 
- редовно контакти и посети во средината во која се планира да се 

изведе акцијата, 
^ дистрибуција на информативно-едукативен материјал (брошури, агитки, 

плакати, летоци), спроведување на анкети и предавања, 
- договор, со организаторите за обезбедување на соодветен простор и 

услови за оптимално изведување на акцијата, 
^ доставување на информативно пропаганден материјал, објавување на 

акцијата, 
^ организирање на мотивациски предавања,. 
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- анкетирани и изготвување на списоци на потенцијални дарители на 
крв, 

- учество на волонтери на самата акција за прифаќање на 
крводарителите, 

- евидентирање на креодарителската акција на посебни формулари, 
^ учество во работата на комисиите за крводарителство на разни нивоа, 
^ организирање на.вонредни акции, особено во случај на недостиг на крв, 
^ редовно информирање за сите крводарителски акции 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 количини крв да ја упати во Републичкиот завод .за 
трансфузиологија. 

3. НОРМИ, ПРАВА И ОБВРСКИ НА К Р В О Д А Р И Т Е Л ! ^ 

Согласно принципите на Светската здравствена организација и етичкиот 
кодекс на Меѓународната федерација на Друштвата на Црвениот крст и 
Црвената полумесечина, како и нашата досегашна регулатива и искуство, 
се утврдуваат следните норми, права и обврски на крводарителите: 

^ крводарител во Република Македонија може да биде секој човек, без 
оглед на пол, раса, боја, национална или верска припадност, 

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

' кон крводарителите требала 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 крводарител, 

- крводарителите треба да бидат здрави граѓани меѓу 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 лекарски., лабораториска 
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 крводарителски белези и пораки, 

^ крводарителите добиваат крводарителска книшка, а по потреба 
сертификати од лабораториските резултати без паричен или друг вид 
на надоместок како потврда за дарување на крв, 
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^ крводарителите што дарувале крв над 10 пати се ослободуваат од 
партиципација при користење на определени видови здравствена 
заштита (ги надоместува Македонскиот црвен крст со средства од 
Програмата). 

- крводарителите имаат право на еден слободен ден од работа и 
настава за секое дарување крв. како и за секои три дарувања на крвна 
плазма или крвни клетки. 

4. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ВО ПРОГРАМАТА 

4.1. МИНИСТЕРСТВО-ЗА ЗДРАВСТВО: 

- Предлага Програма за крводарителство во Република Македонија и ја 
доставува до Владата на Република Македонија, 

^ Утврдува потреби на државата од крв, крвни продукти и резерви, 
^ Утврдува обврски и задачи на учесниците во Програмата, 
' Утврдува к о н к р е т н и мерки и услови за реализација на Програмата, 
^ Утврдува, предлага и донесува прописи за крводарителството, за 

статусот на крводарителите за земање, чување, преработка, промет и 
употреба на крв, к р в н и продукти и крвни деривати, 

^ Утврдува услови за работа на оваа дејност во мирновременски и 
вонредни услов' 

^ Врши стручен надзор над работата на учесниците во Програмата и 
утврдува мерки, 

^ Ги следи постигнатите резултати во крводарителствотр и интервенира-
во случај на потреба, 

4.2. МАКЕДОНСКИ ЦРВЕН КРСТ, во областа на крводарителството ги врши ' 
следните задачи: 

^ Континуирана здравствено-воспитна и мотивациска работа кај 
населението, 

^ Непосредна подготовка на крводарителските акции во сите средини, 
^ Изготвување на информативно-лропаганден материјал, 
^ Евиденција на крводарителските акции и изготвување 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 ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА И 
ТРАНСФУЗИОЛОШКИТЕ СЛУЖБИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ги вршат следните задачи: 

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

^ Прибирање, контрола, преработка, чување и дистрибуција на крв и 
крвни продукти, 
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- Изработка на крвни продукти и нивна дистрибуција, 
^ Здравствена контрола и евиденција на крводарителите, 
^ 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 извештај за реализација 

на Програмата за крводарителство, 
^ Учество во здравствено-воспитната, мотивацијата и истражувачката 

работа за унапредување и развој на крводарителството. 

4.4. ЗАЕДНИЧКИ АКТИВНОСТИ НА МАКЕДОНСКИОТ 
ЦРВЕН КРСТ И РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 
ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА: 

' Планирање и програмирање на крводарителски акции како и 
изготвување на годишни програми, планови и; извештаи за реализација 
на Програмата за кр8одарителстѕо, 

' Евалуација на постигнатите резултати како и предлози за измени и 
дополнувања на Програмата за унапредување на крводарителството 
согласно новонастаната состојба и потреби од крв и к-рвни продукти. 

- Подготовки за предавања во определени среди ни (училишта, 
факултети, претпријатија и др), 

^ Следење на позитивните искуства од државни или . приватни 
институции, здруженија и др., од други земји и постојано 
осовременување на промотивните материјали и др. 

5. СОРАБОТКА 

Учесниците во Програмата треба да обезбедат меѓусебна соработка, 
внатрешна поддршка од здравствените организации и нивните 
здруженија во Републиката, други хуманитарни организации, фондации, 
спонзори и здруженија кои можат да дадат придонес" во 
крводарителството, средствата за јавно информирање, верските 
заедници и други институции -

Надворешна подршка од Меѓународната федерација на Црвениот крст и 
Црвената полумесечина, Светската здравствена организација. Советот на 
Европа - Оддел за крводарителство и други м е ѓ у н а р о д н и организации и 
фондации. 

б. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

За спроведување на мерките и активностите за организирање и 
унапредување на крводарителството во". Република Македонија за 
обезбедување на крв, организирање крводарителски акции и пропаганден 
материјал за 2000 година потребни се вкупно 29.000.000,00 денари и тоа: 
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6.1. ОРГАНИЗИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСКИ АКЦИИ 

Единечна цена Износ во 
денари 

а) За планирани 58.359 крводарувања 159,00 9.279.081,00 
6.2. ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНО-ВОСПИТНИ, ПРОПАГАНДНИ 

МАТЕРИЈАЛИ И МОТИВАЦИСКИ СРЕДСТВА ЗА КРВОДАРИТЕЛИТЕ 

а)'изготвување на здравствено-воспитни и пропагандни материјали: 

Ред. Количина Единечна Износ во 
бр. цена денари 

1. Пл.акат за лови к 20.000 22.00 440.000,00 2 
Плакат за 17-ти Март 1 500 22.00 33.000,00 

3. Леток 100.000 2,50 250.000.00 
4. Агитка 50,000 5.25 262.500.00 
5. Евидентни листи за акции 14.000 3.15 44.100.00 
6. Анкетни листи 100.000 15 315.000,00 
7. Налепници 10.000 6.30 63.000,00 
8. Знаменца од хартија 10.000 4,20 42.000,00 
9. Видео касети и ТВ "89.400,00 

спотови 
10. Картони за евиденција 60.000 4,20 252.000,00 
11. Подготвување на 

матер.на јазиците на 
народностите 165.700.00 

12 Одбележување на Денот. 
на крвододарителството- 376.100,00 

2.732.800,00 
ВКУПНО 

б) мотивациски средства 

Ред. Количина Единечна Износ 
бр. I цена 

1 . " Значка за прво дарување 5 . 0 0 0 2 7 , 0 0 135.000,00 
2. Значка за 5-то дарување- 5.000 27,00 135.000,00 
3. Значка за 10-то дарување 2.000 32,50 65.000,00 
4. Значка за 25-то дарување 1.000 32,50 32.500,00 
5. Плакета за 50-то дарување 200 883,00 176.600,00 
6. Плакета за 75-то дарување 50 883,00 44.150,00 
7. Плакета за 100-то дарување 2 5 883,00 22.075,00 
8. За организатори на акции, 

претприј. кои постигнале 
добри резултати 200 883,00 176.600,00 

9. За најдобри органи^. 4.400.00 
поединци по повод 17-ти 
Март 

в 

200 22,00 
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10. За општини со исполнет 
годишен план 

11. Атести за соодветните 
знаци на признанија 

18 2.208,00 39.744,00 

13.690 22,00 301.180,00 

ВКУПНО: 1.132.249,00 

а) симболични подароци за крводарителите 

Ред. 
бр. 

1. Подарок при секое крвод. 
2. Календари 

Количина Единечн Износ во 
а цена денари 

60.000 218,50 13.110,000,00 
60.000 6,50 390.000,00 

ВКУПНО: 13.500.000,00 

г) надомест за партиципација при користење здравствена 
заштита за дарители над 10. крводарувања ,.... 2.000.000,00 

Б.З. ОРГАНИЗИРАЊА НА ЕДУКАТИВНИ ФОРМИ 

Ред.бр. 

т. 
2. 

Два семинари и темат.конференција 
Регионални состаноци за мотиватори 

Износ во денари 

255.870,00 
100.000,00 

ВКУПНО: 355.870,00 

ВКУПНО потребни средства за 
реализација на Програмата 29.000.0^0,00 

Од Буџетот на Република Македонија ќе се искористат 4.000.000,00 
денари врз основа- на доставени фактури1 за- извршена работа, што 
изнесува 13,80% од вкупно потребните средства, а останатите 
финансиски средства ќе се обезбедат од Фондот за здравствено 
осигурување. 

Оваа програма се објавува во "Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 23-2080/1 
9 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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2022. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за здравствена 

заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/91, 46/93 и 
55/95), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 
9.05.2000 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИТЕ КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ ЗА ТРАНСПЛАНТИРАНИ БОЛНИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ, ИНСУЛИН, ХОРМОН ЗА РАСТ И ФАКТОР VI I I ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА 

I. МЕРКИ 

I. БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА 
И НИВНО ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА 

Според статистичките податоци за порастот на БРОЈОТ на болните со 
хронична бубрежна инсуфициенција од 80 до 100 болни 'годишно во 

2000 година се планира на дијализа да бидат ; 130 болни 

Основен критериум за ставање на болниот на дијализа претставува 
отсуството на функција на двата бубрега. За да се одржат овие болни во 
живот мора постојано да бидат на дијализа. 

Согласно ставовите 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 дијализа, 
односно потребни се околу 156 дијализи за еден болен годишно За 
1 130 болни колку .се планира да бидат на дијализа во 2000 година 
треба да се извршат околу 176 280 дијализи. За секоја дијализа 
потребен е по еден дијализер. кој што се користи еднократно, 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 2000 
година се планирани да се извршат само околу 15 пресадувања на 
бубрези. За успешноста на трансллантацијата покрај кадровските, 
просторните и техничките можности, потребна е да се обезбедат и 
лекови кои ќе го спречат процесот на отфрлање на трансплантатот. 

Како најуспешни лекови за оваа цел се користат сандимунот и 
имуранот За планираните 15 трансплантации на бубрези во 2000 
година ќе бидат потребни околу 1 200 скатули од сандимун и имуран 
Трансплантацијата на бубрези ќе се изврши во Клиниката за урологија 
по претходна типизација на ткивата во Републичкиот завод за 
трансфузиологија, а посттрансплантациониот рехабилитационен 
третман ќе се врши во Клиниката за нефрологија 
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3. МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА 

Овие заболувања претставуваат многу сериозен здравствен, социјален 
и економски проблем, заради тежината на заболувањето, должината 
на лекувањето долготрајната неспособност за работа како и лошата 
прогноза 

Според статистичките податоци во Република Македонија во 2000 
година се очекува да има околу 6000 заболени од разни видови на 

малигни заболувања. За поефикасна онколошка заштита од малигните' 
заболувања треба да бидат вклучени Клиниката за хематологија, Клиниката 
за детски болести.. Хируршките КЛИНИКИ. Институтот за ОНКОЛОГИја и 
радиологија други здравствени организации во Републиката. Оваа 

онколошка заштита ќе се состои во рано откривање и ефикасно 
лекување на заболените. Лекувањето на малигните заболувања 
вклучува хируршки третман, зрачење и давање на цитостатици. 
Лепезата на цитостатици е широка, а третманот со нив е долготраен 

- ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ 

Шеќерната болест се јавува кај околу 2% од населението во нашата 
Република. Според податоците од Клиниката за ендокринологија во 
Република Македонија во 2000 година се очекува да има околу 45.000 
заболени од шеќерна болест од кои 7.500 инсулин зависни болни. 
Основниот критериум за инсулинска терапија е потполното отсуство на 
лачење инсулин од панкреасот. За целосно задоволување на 
потребите од инсулин треба да се обезбедат по 148 скатули за сите 
болни дневно, односно 54.020 скатули годишно 

5. ХОРМОН ЗА РАСТЕЊЕ 

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 медицинскиот критериум хормон 
да се дава на децата каде не е завршено затворање на епифизните 
ракавици. 

6. ХЕМОФИЛИЈА А 

Хемофилија А е наследно заболување кое настанува заради 
неспособноста на организмот да продуцира т.н. фактор VIII или во 
Доволни количини. Доколку овие болни адекватно и навремено- не се 
лекуваат кај ние можат да настанат „сериозни-компликации, како и 

траен инвалидитет 

Според статистичките податоци на Републичкиот завод за 
трансфузиологија во Република Македонија 
пациенти со хемофилија а: Европската и светеа асоцијација на 
хемофиличарите препорачуваат исклучиво лекувале со фактор VII 
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Употребата на фактор VII е неопходна во лекувањето на овие болни 
заради минимизирање наризикот од трансмисија на вируси, особено на 

ХИВ. вирусот, поефикасно лекување на болните'со што би се 
намалиле трошоците за болничко лекување, намалување на 
последиците кај болните во однос на инвалидитет, со можност за 
нивно вклучување во секојдневниот живот. За 160, болни од 
хемофилија А во 2000' година потребно е да се набават 8.000.000 
интернационални единици на фактор VIII 

II. ФИНАНСИРАЊЕ 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 трансплантација на болни и за набавка на 
цитостатици. инсулин, хормон за раст и фактор VIII во 2000 година, 
потребни се в к уп но I 787.920.200.00 денари и тоа" 
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2023. 

Врз основа на член 32 точка 1 од Законот за здравствена заштита 
("Службен весник на Република Македонија“ бр.38/91, 46/93 и 55/95), 
Владата на Република Македонија,, на седницата одржана на 9.05.2000 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2000 ГОДИНА 

Со Програмата за превентивна здравствена заштита во Република 
Македонија- за 2000 година, утврдени се мерки, задачи и активности 
што треба да ги реализираат 10 заводи за здравствена заштита и 
Републичкиот завод за здравствена заштита - Скопје и Институтот за 
епидемиологија и биостатика со медицинска информатика при 
Медицинскиот факултет - Скопје. 

Со мерките, задачите и активностите утврдени во;'оваа програма се 
обезбедува на сите граѓани на Република Македонија остварување на 
загарантирани права, утврдени потреби и интересира) Законот за 
здравствената .заштита што -имаат карактер на унапредување на 
здравјето и преземање на мерки и активности за спречување и 
сузбивање - и заболувањата, како и остварување на задачите и 
активностите на заводите за здравствена заштита "утврдени со член 
110 од Законот за здравствената заштита. 

Со мерките, задачите и активностите утврдени во Програмата за 
реализазија на заводите за здравствена заштита во соработка со 
Републичкиот завод за здравствена, заштита се обезбедува и 
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спроведување на одредбите 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 влијанието 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 активностите, 
содржината, обемот и роковите за нивно извршување какр, и 
финансиските средства за остварување на Програмата. 

-Мерките, задачите и активностите ќе ги вршат санитарно-хигиенската, 
епидемиолошката, лабораториската 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 задачите и за потребите на 
населението од новооснованите општини според Законот за 
територијална поделба на Република Македонија и определување на 
подрачјата на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник 
на РМ",6р,: 49/96 и 56/96) во две дејности (санитарно-хигиенската VI 
епидемиолошката дејност) во седиштето на општините според старата 
територијална поделба а другите две дејности (лабораториската и 
социјално-медицинската дејност) ќе се обавуваат само во 10-те 
седишта и Републичкиот завод за здравствена заштита. 

Републичкиот завод за здравствена заштита ќе ги врши задачите за 
потребите на населението од Република 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-ХИГИЕНСКАТА ДЕЈНОСТ 

Во склоп на санитарно-хигиенската дејност во заводите за здравствена 
заштита се врши: 

- следење, спроведување и предлагање мерки за снабдување на 
населението со здравствено исправна вода за пиење; 

-санитарен надзор над објектите в за водоснабдување, над 
извориштата и нивната околина; 

- следње на здравствената исправност на водата: за пиење , со 
бактериолошки анализи и со основни санитарно-хемиски анализи; 

- следење на отстранувањето на цврстите и течните отпадни материи, 
надзор над објектите и локациите за отстранување, преработка и 
крајан диспозиција на отпадните материи; 

- следење на хигиенскиот квалитет на површинските и отпадни води 
од здравтвено-еколошки аспект; 

- следење на остојбата на загаденоста на воздухот од здравствено-
еколошки аспект и влијанието врз здаравствената сотојба на 
населението: 



22 мај 2000 ^^^^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 40-Стр. 2219 

- следење на бучавата во комуналната средина и влијанието врз 
здаравствената сотојба на населението: 

- предлагање мерки за заштита на воздухот од загадување; 
- санитарно-хигиенски надзор над објектите од јавниот сообраќај како 

и спортско-рекреативните објекти над предучилишните. и 
училишните објекти; 

- учество во донесување, ревизија и спроведување на урбанистички 
планови на општините од здравствено-еколошки апсект; 

- следење и проучување на исхраната и ухранетоста на населението; 
- следење на здравствената исправност на прехранбените производи 

со бактериолошка анализа и со основна санитарно-хемиска анализа; 
- следење состојбите во објектите за производство и промет на 

прехранбените производи и во објектите за општествена исрхана; -
- здравствен надзор над лицата кои работат во производство и 

промет на прехранбени производи во предучилишни, училишни и 
здравствени организации, како и лица кои работат во производство 
на лекови, медицински потрошен материјал, помошни лековити 
средства и козметички препарати; и 

- 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 истакнување на актуелните 
проблеми и потенцијални ризични состојби од здравствен аспект. 

1. Следење на состојбата со водоснабдувањето 
и квалитетот на водата за лиење 

Во текот на годината секој завод врши редовни санитарно-хигиенски 
теренски извидувања на јавните водоснабдителни објекти со оценка за 
сигурност на објектот и можност за евентуални загадувања и ризик по 
здравјето на населението. По хигиено-епидемиолошки индикации се 
вршат санитарно-хигиенски теренски извидувања и на индивидуални 
водоснабдителни објекти. 
На секој градски водовод се врши увид четири пати годишно, 
локалните селски водоводи два пати годишно, а селата без локални 
водоводи најмалку еден теренски увид годишно. 

Останатите јавни објекти во малото стопанство, крајпатни чешми, 
споменички чешми, чешми во рекреативни подрачја и др. ќе бидат 
опфатени најмалку еднаш годишно. Квалитетот на водата се 
контролира со земање мостри за бактериолошка и физичко-хемисќа 
анализа, бројот на мострите за'секој вид објект ќе биде согласно 

Обемот за следење на водоснабдувањето на градските и селските населби во 
Република Македонија е даден во (Табела 1 и 2). 
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Следење на водоснабдувањето на градските населби во Република 
Македонија 

Табела: 1 
Планиран број на: 

Завод за 
здравствена 

заштита 

Б р о ј на 
градови 

Теренски 
извидувања 

Земање 
мостри на 

вода 

Лабораториски анализи на 
мострите: 

' Физичко-
хем. 

М и к р о б и о л о ш к а 

Битола 4 16 Ј 100 1100, 1 100 
Куманово 3 12 1250 1250 1250 ' 
Кочани 4 16 1200 1200 1200 
Охрид 3 12 900 900 900 
Прилеп 3 12 1100 п р о 1100 
Скопје 1 6 10500 10500 10500 
Струмица 2 8 600 600 600 
Тетово 2 8 1100 1100 1100 
Велес 5 20 3000 3000 3000 
Т и п 3 12 1100 1100 1100 

ВКУПНО 30 122 21850 21850 21850 

СЛЕДЕЊЕ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА СЕЛСКИТЕ 
НАСЕЛБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Табела: 2 
Планиран бро ј на 

Завод за Бро ј на .Теренски 
Замање 

Лабораториски анализи на 
здравствена с е л с к и извидувања мостри на мострите: 

заштита населби вода , 
Физичко -

хем. 
Микробиолошка 

Битола 2 6 3 2 0 0 . 1 5 0 0 1500 1500 
Куманово 1 9 0 140 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
Кочани 1 0 4 100 8 0 0 8 0 0 8 0 0 
Охрид 1 4 7 1 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 
Прилеп 1 8 2 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
Скопје 125 120 7 5 0 7 5 0 7 5 0 
Струмица 1 0 2 8 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 
Тетово 1 8 2 150 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 
Велес 2 4 9 2 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 
Штип 1 5 6 100 8 0 0 8 0 0 8 0 0 

ВКУПНО 1700 1 3 4 0 9 8 5 0 9 8 5 0 9 8 5 0 
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1.1. Здравствена евиденција на водоснабдителните о б ј е к т и . 

Во текот на годината : се заводите кои го усвоиле софтверот за здравствена 
евиденција на водоснабдителните објекти, ќе се утврдат идентификациони 
(матични) броеви за сите објекти кои се под санитарен и здравствен надзор во 
Република Македонија . Овие броеви ќе се користат како при земањето мостри 
на вода така и при издавањето на лабораториски наоди. Без идентификационен 
број и без унифициран (стандарден) образец не ќе може да се издаваат 
резултатите од извршените лабораториски бактериолошки и физичко хемиски 
анализи на водите за пиење. 

Овие обрасци и броеви ќе се користат како за издавање на резултати од т.н. 
основни анализи во заводите за здравствена заштита, така и за т.н. периодични 
за постојни водоснабдителни објекти и за студиско-истражни анализи за нови 
зафати во Републичкиот завод за здравствена заштита. Во текот на 1998 и 1999 
година ОВОЈ софтвер е применуван од Републичкиот завод за здравствена 
заштита и од заводите за здравствена заштита Велес, Тетово, Куманово, 
Кочани и Струмица. Во текот на 2000 година ќе се настојува за што поголем 
опфат на станатите заводи за здравствена заштита. 

2. Следење на површинските води од здравственб-еколошки аспект 

Следењето на квалитетот на површинските води ќе се врши на оние места кои 
претставуваат здравствен интерес, со цел за превземање 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 
територијално' надлежниот завод за здравствена заштита, во соработка со 
Републичкиот завод за здравствена заштита. Основни супстрати на активност 
се водите кои се користат како изворишта на води за пиење, водите кои се 
користат за спортско рекреативни цели 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. 

Локалитетите, индикациите и бројот на увиди и земање на мостри ќе се 
утврдуваат според актуелните потреби. Бројот, на увиди и на земање на мостри 
за бактериолошка и физичко-хемиска анализа ќе биде најмалку два пати 
годишно или вкупно околу 250 објекти и локалитети и најмалку 550 мостри вода 
за лабораториска анализа. Бројот на увиди и бројот на мостри според актуелни 
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 извршените анализи ќе се обработуваат статистички и за 
утврдените состојби ќе се изготвуваат редовни полугодишни и годишни 
извештаи. / 
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СЛЕДЕЊЕ НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ 
Табела бр.З 

- Планиран број на: 

Завод за 
здравствена 

заштита 

Теренски 
извидувања 

Земање мостри 
на вода 

Лабораториски анзлизи на 
мострите 

Физичко-хам. Микробиолошка 
Битола 30 1 50 150 150 
Куманово 10 20 20 2 0 

Кочани 16 24 24 24 
Охрид 40 130 130 130 
Прилеп 8 28 28 

28 

Скопје 35 70 70 70 
Струмица 2 12 12 л 12 

Тетово 6 12 1 2 12 
Велес 40 80 80 80 
Штип 12 24 24 24 

ВКУПНО 199 550 550 550 
3. Следење на квалитетот на воздухот во населените места и 

влијанието на загадениот воздух врз здравјето на населението 
Остварување на задачата се одзива со испитување на следните видови 
загадувачки материи и тоа: 
^ Во заводите за здравствена заштита Скопје, Велес и Битола - лебдени 

честички (чад) Ѕ02 - сулфур двооксид, СО - јаглен моноксид; азотни оксиди, 
олово, а само во Велес и кадмиум; 

в Во заводите за здравствена заштита Тетово, Куманово и Прилеп - чад, ЅО : -
сулфур двооксид и аероседимент; 

^ 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 Ѕ02, азотни оксиди, олово, кадмиум ќе се презентираат како 24 ч?-:овен 
просек во мг/м воздух,, јаглен моноксидот како часовен просек во мг/м3 воздух, 
а аероседиментот како месечен просек во мг/м2' површина. 
Мерни места за следење на аерозагадувањето е даден во табела 4 

СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ 
ВО ЗАВОДИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Табела 4 
Завод Ја 

здравствена 
заштита 

Број на мерните места з а ^ Завод Ја 
здравствена 

заштита 
Аероседнмент Чад и Ѕ02 Азотни | Олово и 

оксиди | Кадмиум 
! СО 

Битола 4 2 1 - с 
Куманово 4 2 ' - -

Кочани 4 - - -

Охрид 6 - - - -

Прилеп 6 2 - - -

Скопје 30 7 4 2 4 
Струмица 4 - - - -

Тетово 4 2 - - -

Велес 6 2 - 7 -

Штип 4 - I -

Вкупно 72 17 5 9 9 



Бројот на мерни .места според индикации..може' да се зголемува. 

За следење на квалитетот на-воздухот и влијанието на .истиот, врз здравјето на 
населението, ќе се изготвуваат П О Л У Г О Д И Ш Н И извешта со оценка на најдените 

.состојби и предлог мерки. Во случаи на акутни состојби на загаденост на 
воздухот на пиво -на аларм од прв, втор или трет степен, од- страна на 
територијално надлежниот завод во најкус рок и по најкус пат ќе се известува 
Министерството за здравство и Републичкиот завод за здравствена заштита 

4. Следење на здравствената исправност 
на прехранбени производи 

Се следи здравствената исправност на минимум 6..500 прехранбени производи 
од кои во Заводот за здравствена заштита Скопје минимум 2.000 примероци, а 
во останатите заводи за здравствена заштита минимум по 500 примероци. . 

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. Санитарно-
хигиенските услови во објектите се следат преку стручни увиди (вкупно 265) и 
преку микробиолошки брисеви (вкупно 3.295). (Табела 5) 

СЛЕДЕЊЕ НА. ИСXРАНАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
Табела 5 

Завод за Број на Стручни Број на Број на' 
здравствна објекти увиди на испитани испитани 

заштита објекти ' оброци брисеви 

Битола 6 ' 2 4 100 300 
Куманово 6 24 100 300 
Кочани е 24. 100 300 
Охрид е 24 100 300 
Прилеп 6 ' 24 . 100 300 
Скопје '10 40 170 400 
Струмица 6 24 100 300 
Тетово 6 24 100 300 
Велес 33 165 495 
Штип 6 24 100 300 

ВКУПНО 67 265 1.135 3.295 
По индикација ќе се зголеми 

Следењето на ухранетоста опфаќа 6.400 испитаници 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 1.000 
испитаници ' 
6. Следење на болничката исхрана 

Се следи исхраната на болните во 20 стационарна организации при 
медицинските центри и при клиниките на Клиничкиот центар во Скопје, како и 
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во Градската општа болница - Скопје. Се следи биолошката вредност на 
исхраната, се следат санитарно-хигиенските услови во објектите за болничка 
исхрана со вкупно 84 стручни увиди и со 990 микробиолошки брисеви (Табела 6) 

СЛЕДЕЊЕ НА БОЛНИЧКА ИСХРАНА 
, Табела 6 

Завод за Број на Стручни Број на Број на 
здравствена објекти ^ увиди на испитани испитани 

заштита објекти оброци брисеви 
Битола 4 16 48 ' 150 
Куманово 2 8 40 100 
Кочани 1 8 42 50 
Охрид 3 12 60 150 
Прилеп 1 4 20 50 
Скопје 3 12 60 100 
Струмица . 1 4 20 50 
Тетово 1 4 28 50 
Велес 3 12 84 240 
Штип 1 4 28 50 

ВКУПНО 20 84 430 990 

7. Здравствено-воспитна активност на санитарно-хигиенската дејност 

Преку здравствено воспитување ќе бидат опфатени теми и содржини кои се од 

приоритетно значење за општините од санитарно-хигиенски аспект. 

6) Републички завод за здравствена заштита 

Секторот по хигиена и заштита на човековата околина при Републичкиот завод за здравствена заштита: 
- Ја координира, стручно контролира и насочува работата на санитарно-

хигиенската дејност во заводите за здравствена заштита во Република 
Македонија; 

- Изготвува доктринарни ставови во методолошкиот пристап и начинот на 
евалуација на извршените мерки и активности во санитарно-хигиенската 
дејност; 

^ Врз основа на спроведени истражувања и добиените 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 потенцијални ризични состојби 
по здравјето на ниво на Републиката и го извесува Министерството за 

. здравство; и 

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

1. Следење на радиоактивната контаминација 
- на животната средина 
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1.1. Радиоекологија 

Од областа на радиоактивната контаминација на животната средина, во 
редовни услови се работи следниот мониторинг радиоактивна контаминација 
(Ѕг - 90, Сѕ - 137, вкупен ураниум): 
^ На воздухот во Скопје и Гевгелија = 738 мостри; 
^ На дневните атмосферски талози од Скопје = 738 мостри; 
^ На месечните атмосферски талози од Скопје, Гевгелија 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 од Охридското Езеро и реката Вардар = 24 мостри; 
^ На млекото од млекарниците во,Скопје и Штип = 24 мостри; 
^ На лебот од Скопје и пченицата од Прилел = 5 мостри; 
^ На други видови животни намирници произведени 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 случај на нуклеарен акцидент мониторингот ќе биде проширен ,и тоа на 
подрачје на цела Република, согласно наменски изготвена опера+ивна 
програма. 

1.2. Дозиметрија 

Следењето на степенот на изложеноста на јонизирачки зрачења се врши по три 
методи: филм-дозиметриска метода термо луминисцентна дозиметрија (секој 
месец) и физичка дозиметрија на работните места и просториите (еднаш 
годишно), при што се врши увид на исправноста во користењето на уредите, 
постројките и објектите со давање препораки на лице место и со извештаи за 
отстранување на недостатоците. 

Ќе бидат опфатени 150 медицински рентген цевки, 108 стоматолошки рентген 
апарати, 50 индустриски рентген апарати. 

Во текот на 2000 година продолжува и мерењето на интегралните апсорбирани 
дози од лицата што се изложени при работата на јонизирачко зрачење преку 
дозиметрија. Опфатени се околу 1.000 лица во Републиката. 

Продолжува дозиметриска контрола на 100 радиоактивни громобрани и на 
28.000 јонизациони јавувачи на пожар во Републиката. 

Исто така се врши секојдневно мерење на експозиционата доза во Скопје, а во 
другите места најмалку еднаш годишно. 

1.3. Биодозиметрија 

Ќе се следи здравствената состојба на 1.000 лица професионално екслонирани 
на јонизирачки зрачења и во 2000 година преку здравствени прегледи најмалку 
еднаш годишно со преземање на неопходните мерки за заштита на здравјето на 
тие лица. 
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2 Следење на санитарно-хигиенската состојба во водоснабдувањето 
и квалитетот на водите за пиење и воспоставување на здравствена 
евиденција на водоснабдувањето. 

Во рамките на своите, надлежности по однос на стручно-методолошката поп ш 
и соработка со заводите за здравствена заштита во Републиката, континуирано 
се врши надзор секоја година над 10-15 градски водоводи во согласност со 
претходно изготвена оперативна програма, а според хигиенски и 
епидемиолошки индикации се врши надзор и над други објекти за 
водоснабдување. 

Надзорот ги опфаќа сите објекти и инсталации на водоводите, како што се; 
извориштата и нивната околина, објектите - на водоводот (други зафати, 
резервоари, пумпи, филтер станици и др доводот и мрежата со сите јазлови 
решенија, како и објектите и инсталациите за дезинфекција на водата. 

На 210 мостри на вода за пиење што претставува 1% од предвидените мостри 
за испитување ќе се извршат над 1.800 лабораториски детерминации на дел од 
физичко-хемиска анализа, радиоактивност и пестициди, 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 
оценува снабденоста на потрошувачите во разни хидролошки состојби во тек на 
секоја година. 

3. Следење на површинските води од здравствен аспект 

Следењето на површинските води од здравствен аспект, Републичкиот завод 
за здравствена заштита го врши во соработка со заводите за здравствена 
заштита во Република Македонија и тоа оние лабораториски анализи за кои 
заводите немаат содветна апаратура и методологија, а по хигиенски и 
епидемилошки индикации врши потребни увиди и лабораториски испитувања во 
соработка и со други институции во Републиката. 

4. Анализа на состојбата на здравствена исправност на прехранбени 
производи и предмети за општа употреба во Република. Македонија 

Се изготвува Анализа на состојбата на здравствената исправност на 
прехрамбени производи. и предмети за општа употреба, врз основа на 
податоците од извршените испитувања од овластени организции - заводи за 
здравствена заштита, Републичкиот завод за здравтвена заштита и 
Ветеринарниот институт - Скопје. 

5. Следење на алиментарииот дневен внос 
на некои хемиски контаминенти 

Се утврдува степенот на експозиција на населението на хемиски контаминенти 
внесени со храната и се врши проценка на здравствен ризик. 

Се одредува алиментарниот дневен внос кај одредени популациони групи на 
пестициди (органохлорни и органофосфорни) и на тешки метали, олово и 
кадмиум. 
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Методологи ја на следењето и обработката на добиените податоци се врши 
согласно препораките на СЗО. 

6. Испитување на некои ризик-фактори на 
заболувањата на циркулаторниот систем 

Кај одредени популациони групи се врши следење на некои елементи на 
нутритивен статус - антропометриски и биохемиски., врз основа на кои се 
утврдува степенот на здравствен ризик за појава на циркулаторни заболувања. 
Во рамките на антропометриските елементи се испитуваат телесна висина, 
телесна маса, дебелина на поткожно масно ткиво и се детерминираат индекси 
на нутритивен статус. 

7. Програма за евалуација на хигиенскиот квалитет 
на воздухот и неговите здравствени, ефекти 

\ 

Заводот воведува "мобилна4 методологија за следење н^ хигиенскиот квалитет 
на воздухот како во комуналната средина, така и на поедини извори на, 
загадување по утврдена индикација. Ќе се набават технички комплети за 
детекција на базичните загадувачки материи и дел од органските и неоргански 
функции (по индикации) со нивна поставување во однапред утврдени ризични 
или контролни зони или технолошки капацитети. 
Бројот на примероците воздух ќе биде утврден со посебна оперативна програма, 
а мерењата ќе бидат синхронзирани со веќе постојните мерења во урбаните 
центри посочени во оваа програма. 

8. Следење на штетната бучава во животната средина 

Врз основа на постојните законски прописи и меѓународно прифатените 
обврски, Републичкиот завод за здравствена заштита заедно со другите заводи 
започнува со активностите за утврдување на нивото на комуналната бучава во 
различните урбани З О Н И во населбите. Републичкиот завод за здравствена 
заштита ќе развие; методологијата проценка на штетното влијание на бучавата 
во комунална средина над експонираното население. 

Со набавка на референтни технички апарати, а врз основа на методологија и 
оперативна програма изготвена од Заводот, мерењата ќе се извршат и 
процената на оптоварувањето на населението ќе се направи, во седиштата на 
:ите заводи во Републиката. 

9. Управување со медицински отпад 

Врз основа на постојните законски прописи и меѓународни стручни норми 
Републичкиот завод за здравствена заштита,' во соработка со Заводите за 
здравствена заштита ќе управува со правилно собирање, селектирање, 
транспорт и конечна дислозиција на севкупниот медицински отпад од 
здравствени установи во Републиката. 

Институтот за епидемиологија и биостатистика со медицинска 
информатика при Медицинскиот факултет - Скопје ќе биде вклучен со 
следните актинвости: 
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1. Организирање и спроведвуање дескриптивни епидемиолошки 
проучувања за обезбедување релевантни епидемиолошки факти 
(стапки на преваленција, и инциденција, геогравската дистрибуција, 
дистрибуцијата според релевантни - варијабли меѓу специфични 
популациони групи, согледување асоцијации Меѓу одредени ризик -
фактори и дистрибуцијата на одделни нозолошки ентитети и др.) за 
одредени здравствени проблеми асоцирани со пореметување на 
одделни фактори на средината: 
- здравствената исправност на водата за пиење во населените места; 
- квалитетот на површинските води од здравствен аспект; 
- контаминацијата на воздухот; 
- квалитетот на исхраната и ухранетоста на населението; 
- здравствената исправност на прехрамбените производи и предмети 

за општа употреба; 
- елементарниот дневен внос на некои Хемиски контаминенти 

(пестициди, тешки метали идр.); 
- радиоактивната контаминација на-животната средина; 
- дозиметријата односно биодозиметријата; 
- резиденцијалната бучава. 

Основен извор на податоци за овие проучуваа треба да претставуваат 
редовно регистрираните податоци во надлежните институции на 
системот - заводите за здравствена затита и Републичкиот завод за 
здравствена заштита. 

2. Тие факти ќе послужат за формулирање специфични тентативни 
емпириски проверливи работни претпоставки во врска со: 

- постоењето на евентуални асоцијации меѓу одредени ризик -
фактори и појавата и дистрибуцијата на одделните нозолошки 
ентитети - последици по здравјето - пројавени меѓу специфични 
популациони групи; 

- објаснување на потеклото на евентуално констатираните разлики во 
дистрибуциите на одделните нозолошки ентитети меѓу специфични 
популациони групи (експонирани - случајно или професионално, 
односно неекспонирани на одредени фактори на средината); 

3. Организирање и спроведвуање аналитички анамнестички 
(ретроспективно и кохортни (проспективни) епидемиолошки 
проучувања за тестирање на формулираните тентативни емпириски 
проверливи специфични работни претпоставки во врска со елементите 
наведени во точка (3); 

4. Врз основ ана заклучоците од аналитичките епидемиолошки 
проучувања ќе се изготвуваат' стручно и научно аргументирани 
предлози за унапредвуање на мерките на примарната превенција, а со, 
цел за минимизирање на епидемиолошките ризици; 

5. Ќе се изготвуваат извештаи и инфомрации и ќе се испраќаат до 
Министерството за здравство, Републичкиот завод за здравствена 
заштита и дури заинтересирани установи; 
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6. Воспоставуњае стручна и научна соработака со Републичкиот завод 
за здравствена заштита, Градскиот завод за здравтвена заштита на 
Скопје, заводите за здравствена заштита низ Републиката и научните 
институции од земјата и од светот заради обезбедување најнови 
научни сознанија, размена и пренесување на искуства; 

7. Организирање и одржување предавања и семинари за студенти, 
доктори на медицина, специјалисти и други здравствени работници за 
современите достигнувања на полето на примарната превенција; 

8. Организирање и спроведвуање семинари и предавања за едукација 
на здравствени работници за користење современа информатичка 
технологија (персонални компутери и др.) во секојдневната стручна (и 
научна) работа; 

9. Публикување на резултатите од стручната и научноистражувачката 
работа во стручни и научни списанија во земјата и странство; 
10. Набавка на стручни списанија и материјали; 
11. -Изготвување повремени информации, стручни упатства, летоци, 
брошури, предавања, студии, аудио и видео касети и други материјали 
и настапи во средствата за јавно информирање кои ќе придонесат на 
полето на здравственото воспитание и научно-воспитувачката работа. 

II. ЕПИДЕМИОЛОШКА ДЕЈНОСТ 
Епидемиолошката дејност во Република Македонија 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 Република Македонија. 

Приоритетни проблеми од епидемиолошката дејност се: 
- високиот морбијцитет од ентероколитите кај малите деца, вирусен хепатит А, 

салмонелозите и други цревни заразни заболувања; 
- останати вирусни хепатити ; 
- намалување, односно елиминација и ерадикација на заболувањата против кои се 

спроведува задолжителна имунизација; 
- ерадтсација на детската парализа до 2000 година; 
- опасност од внесување и ширење на маларија; 
- опасност од внесување и ширење на колера и други тропски и паразитарни 

заболувања; 
- бруцслоза 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 анализи на епидемиолошката состојба како и решавање 

на епидемиолошките проблеми поврзани со заразните заболувања на поедини 
подрачја и на Републиката во целост: 
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- собирање, обработка и анализа на пријави за заразни 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 дезинфекција. дезинсекција и дератизација и по 
епидемиолошки индикации, како и контрола на истата: 

- учествува во изготвување на годишните програми за имунизација и 
оперативните планови, укажува стручно-.методолошка помош, го слсди 
извршувањето и врши евалуација на задолжителната имунизација и изготвува 
шестмесечни и годишни извештаи. 

а) Заводи за здравствена заштита 

II. 1. Е П И Д Е М И О Л О Г И Ј А Н А З А Р А З Н И Б О Л Е С Т И 

1. Спречување и сузбивање на заразните заболувања 

11. Собирање, обработки и анализа на пријавите за заразни заболувања 

- секојдневно прибирање, обработување и анализирање на пријавите за заразни 
болести и нивно евидентирање во книга за евиденција на .заразните заболувања. 
Во текот на годината ќе бидат обработени околу 25.000 индивидуални пријави 
за заразни болести, како 1500 групни пријави за заболување - смрт од грип..во 
зависност од епидемиолошката состојба : 

- ќе бидат изготвени по 12 месечни билтени со епидемиолошки коментар, врз 
основа на пријавите и теренските увиди и истите ќе бидат доставени до 
Републчкиот завод за здравствена заштита; 

- при појава на зголемен број на заболувања или епидемија, изготвуваат 
оперативен план со противепидемиски мерки и активности учествуваат во 
нивното реализирање и стручно раководат со здравствената дејност во нивното 
спроведување: 

- за состојбата и превземените мерки доставуваат пријава и одјава за епидемијата, 
информации и извештаи до Републичкиот завод за здравствена заштита и 
Министерството за здравство и Републичката 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 20.01.2001 година: 

- годишна анализа - иазвештај со епидемиолошки коментар за заразните 
заболувања, ќе достават до Републичкиот завод за здравствена заштита до 
15.03.2001 година; 

- спроведуваат дезинфекција, дезинсекција и дератизација согласно законските 
прописи по профилактички и епидемиолошки индикации на своето подрачје и 
на подрачјето на оние општини каде оваа дејност не е развиена. 
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Во. текот на годината заводите за здравствена заштита реализирајќи, ги 
претходно споменатите мерки и активности ќе извршат околу 12.000 анкетирани и 
1 200 епидемиолошки извидувања. 

1.2. Откривање и проучување на патиштата на ширење на заразните заболувања и 
преземање ни мерки и активности за нивно спречување и сузбивање 
- следење на бацилоносителството врз основ 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 годината ќе бидат опфатени со надзор и 
лабораториско испитување околу 1.500-1.800 лица. Заболените од овие 
заболувања ќе бидат анкетирани ири што ќе бидат направени околу 2.000 
епидемиолошки анкети, а при најава на снтероколити во епидемиска форма 
задолжително ќе се врши лабораториско испитување за идентификација на 
причинителот: 

- вршат епидемиолошки испитувања и лабораториска дијагностика за секој случај 
на вирусон хепатит, при што ќе бидат направени околу 2,500 епидемиолошки 
анкети, земени и серолошки прегледани околу 2.500 материјали за 
диференцијална дијагноза на типот на вирусниот хепатит: 

- за спречување и сузбивање на али.мснтарнитс токсиинфскцип и салмонслозитс. 
заводите за здравствена заштита, во соработка со Републичката санитарна и 
здравствена инспекција, ќе вршат епидемиолошки увиди во објектите каде се 
произведува, складира, подготвува и дистрибуира храна. При увидите ќе бидат 
зе.мани мостри за микробиолошка и хемиска анализа, брисеви од работни 
површини и од вработениот персонал при што ќе бидат обработени 1.500 - 2.000 
материјали: 

- сузбивањето на зоонозите(кју треска. лептоспирози. хсморагични трески, 
туларемија и др.) заводите за здравствена заштита ќе го вршат во соработка со 
ветеринарната дејност; 

- согласно Програмата за испитување на појавата, раширсноста. спречувањето и 
сузбивањето на бруцслозата кај луѓето во Р. Македонија во 2000 година, ќе се 
превземаат предвидените мерки и активности: 

- согласно Програмата за заштита ма населението во Република Македонија од 
синдромот на стекнат недостаток на имунитет СИДА. ќе се превземаат 
предвидените мерки и активности 

1.3. Спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции 
Спречувањето и сузбивањето на интрахоспиталните инфекции ќе се врши 

согласно Програма за следење; соочување и сузбивање на интрахоспитални 
инфекции и Упатство. Врз основа на нив Заводите за здравствена 'заштита и 
медицинските центри, односно здравствените домови, ќе изготват оперативни 
програми и планови за 2001 година и истите ќе ги достават до Републичкиот завод 
за здравствена заштита заклучно со 30.09.2000 година. 
- активностите и мерките ќе се спроведуваат од страна на Комисијата за 
спречување и сузбивање на интрахоспиталните инфекции. Заводите за здравствена 
заштита најмалку еднаш месечно ќе вршат епидемиолошки увид во здравствените 
организации, при што ќе бидат земени 25 - 50 материјали з во поголемите 
здравствени организации и повеќе (бриссви од прострија работни 
површини, стерилност на воздух и др.) и истите ќе бида испратени во нивните 
микробиолошки лаборатории, при што ќе се врши идентификација на изолираните 
причинители од земените материјали: 
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- за најдената состојба предложените, и превземените мерки и активности, ќе бидат, 
изготвувани месечни и годишни извештаи со епидемиолошки коментар, и истите 
ќе се доставуваат до Републичкиот завод за здравствена заштита. Републичкиот 
станитарсн и здравствен инспекторат и здравствените органи за .иии кале се 
направени увидите. Годишниот извештај до Републичкиот завод за здравствена, 
заштита се доставува најдоцна до 20.02.2001 година. 

1.4. Организација, контрола и евакуација на вакцинација^ 

- учествуваат во изготвување на годишните и оперативни планови за 
спроведување на задолжителна вакцинација, го следат извршувањето и 
укажуваат стручно-методолошка помош; 

- изготвуваат.шсстмсссчни 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 извештајниот период: 

- за реализација на оваа активност спидсмиологот од заводите, најмалку 2 пати 
годишно, ќе изврши теренски увид во сите пунктови за спроведување на 
ваќцинацијата и за најдената состојба ири увидот, ќе достави пишуван документ 
до раководителот на здравствената организација^ која с задолжена за 
спроведување на задолжителната вакцинација, до Републичкиот! завод за 
здравствена за!итита и Републичката санитарна и здравствена инспекција: 

- вршат вакцинација по епидемиолошки индикации на определени Групи или 
поедини лица против тифус, тетанус, грип. мснингококсн мснингит. колера. 
Хепатит В. а по потреба и против други заразни заболувања: 

- контрола на. и.мунодошкиот статус, со ссролошки. испитувања на подрачјето на 
секој завод, ќе биде направена на 60 лица-.со испитување на парни серуми' за 
морбили и полно: 

- 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 епидемиолошки анкети и 500 ссролошки-анализи 

1.5. Мерки и активности заерадикација на детската парализа 

- вршат активен надзор над детската парализа и акутна флакцидна парализа во 
детските, инфсктивните, невролошките и одделенијата за 'рехабилитација, ири 
што еднаш неделно ги проверуваат книгите за прием, исиис и амбулпнтнитс 
дневници, за што водат уредна документација. Заводот за здравствена, заштита 
Скопје врши активен надзор во наведените одделенија ири Центарот на воено 
здравствените организации. Заводот за рехабилитација - Скопје и Центарот за 
рехабилитација - Клтланово. По истекот на седмоднсвниот период (понеделник 
- недела) доставуваат "Неделен извештај за активен надзор на АФИ“ до 
Републичкиот завод за здравствена заштита. 

При случај на АФП сиидсмиологот 6д заводот, односно спидсмиологот од 
организационата единица на заводот, должен с да направи теренско 
епидемиолошко извидување, да го провери вакциналниот статус на замолениот 
и контактите. како и опфатот со вакцина против детска парализа на подрачјето' 
од каде с заболсниот. За најдената состојба веднаш го известува РЗЗЗ. Од 
блиските контактите, децата помали од 10 години, се зема фсцсс за 
випусолошко испитување и доставува до РЗЗЗ 
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2. Мерки и активности за спречување на тропски, карантински и паразитарни 
заболувања 

2.1. Спроведување на мерки и активности за спречување на внесување и ширење на 
тропски, карантински и паразитарни заболувања во Републики Македонија 

За .спречување на внесување и ширење на колерата и другите тропски 
карантински, и паразитарни заболувања. заводите за здравствена заштита ќе 
преземат м е р к и и активности согласно законските прописи, за што ќе водат 
редовна евиденција. 

Под здравствен надзор ќе бидат ставени околу 200п лица - повратници од 
земји во кои се регистрираат овие заболувања во ендемска или сиидемиска форма, 
согласно списокот.на земјите кој го доставува Министерството за здравство. 

Секој сомнителен случај за дефинитивна лабораториска - микробиолошка 
дијагноза се испраќа до РЗЗЗ. 

2.1. Одржување на резултатите постигнати со ерадикација на маларијата по 
Република .Македонија 

Под здравствен надзор и лабораториско испитување: на маларија ќе .бидат 
ставени сите лица кои пристигнуваат од земји каде постои епидемија, или ендемија 
на оваа болест, при што ќе бидат опфатени околу 2.000 лица. Лицата кои патуваат 
во овие земји задолжително ќе примаат хемиопрофилакса. согласно постоечките 
законски прописи. 

На лицата, кои се ставаат под здравствен надзор на маларија им се зема 
периферна размаска и густа капка крв за напазитолошко испитување. 

Во прска со спречувањето и сузбивањето на заразните болести, 
епидемиолошката . дејност врши здравствсно-воспитна активност. преку 
изготвување: на соодветни предаван,а но работни организации, училишта, населби и 
преку средствата зајтгвио информирање. 

Епидемиолошката, во соработка со социјално-медицинската дејност врз 
основа на здравствсно-статистичкитс податоци го следат проучуваат и анализираат 
движењето на незаразните заболувања ОД посебен интерес (кардиоваскуларни. 
дијабет. малигни заболувања, повреди:професионални заболувања и апсентизам). 

о) Републички завод за здравствена заштита 

Секторот за епидемиологија и микробиологија во текот на 2000 година ќе ги 
извршува следните задачи и активности: 

1- Слречување и сузбивање ни заразните заболувања во Република Македонија 
1.1. Собирање, обработка и анализа на пријавите За заразни заболувања 

- се реализира, преку секојдневно собирање, обработување и анализирање на 
пријавите за заразни заболувања од целата Република Ќе бидат обработена 
околу 25 ИПО 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 движењето на заразните 
заболувања по општини и 12 месечни билтени со епидемиолошки коментар. 
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Истите ќе бидат доставени до Министерството за здравство заводите за 
здравствена заштита. Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат. 
Центарот за воено-здравствени установи - Завод за превентивно медицинска 
заштита. Клиниката за заразни болести и фсбрилни состојби., Институт за 
сиидемиологија. биостатистика и-медицинска информатика и др/. 

- при појава на зголемен број на заболени или епидемија."до Министерството Ја 
здравство и Републичкиот санитарен и- здравствен инспекторат ќе бидат 
доставени и посебни информации и извештаи, изготвени врз основ на добиените 
информации и теренските увиди. Во информациите ќе биде прикажана' 
состојбата'и предложените и преземените мерки: 

- годишните табеларни извештаи по заводи и организациони единици, по пол. 
возраст на заболените и месец на јавувањето, ќе бидат изготвени до 28 02.2001 
година и доставени до Министерството за здравство. Републичкиот здравствен. и 

... санитарен инспекторат, и Фондот за здравтвсна заштита: . 
- во текот на годината Секторот ќе врши контрола и ќе укажува стручно-

методолошка помош во однос на пријавувањето и евиденцијата на заразните 
заболувања, ќе дава појаснувања по писмен или усмен пат. ќе врши теренски 
увиди и др. Ќе бидат посетени сите заводи за здравствена заштита и нивните 
организациони единици, односно ќе бидат направени 40-45- посети. За 
констатираните пропусти ќе бидат изготвени информации со предлог мерки за 
отстранување на истите, кои ќе се доставуваат до здравствената организација. 
Министерството за здравство Републичката санитарна и здравствена 
инспекција; 

- врз, основ на годишните извештаи, информации на заводите и тереските' 
' 'епидемиолошките увиди ќе биде "изготвен извештај - Анализа за движењето на. 

акутните заразни заболувања во 2000 година до 31.05.2001година: 
ќе биде изготвена предлог Програма за превентивна здравствена заштита во 
Република Македонија за 2.001 година (епидемиолошко-микробиолошки дел) и 
истата ќе се достави до Министерството за здравство,на ;Република Македонија 
до 31.10.2000 година. 

1.2. Откривање и проучување.на патиштата на ширењето на заразните заболувања 
и'контрола па .мерките за нивно спречување и сузбивање 

За оваа цел Секторот ќе спроведува одредени програмски мерки и 
активности: 
- Програма за испитување на појавата, раширеност , спречувањето и сузбивањето 
на бруцелозата во Република Македонија: 

- .Програма за заштита на населението во Република македонија од синдромот на 
стекнат недостаток на имунитет - С И Д А . 
како и мерките против заболувањата против кои се спроведува, задолжителна 
имунизација, контрола на исхрана во предучилишни установи, епидемиолошки увид 
во туристички места и др 

Епидемиолошки проучувања и преземање мерки при појава на поедини 
-случаи на детска парализа, беснило, бруцслоза. хеморатична.треска, туларсмија. 
дифтерија. С И Д А , тетанус, како к при.појана на зголемен број или епидемии на., 
цревен тифус, паратифуси. садмонслози. вирусни хепатити -менингити. грип. мали. 
сипаници и друго. 
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Во спроведувањето на овие програмски мерки ќе бидат прегледани околу 600 
примероци на храна. вода. серуми, брисеви и др., при што ќе бидат извршени околу 
1.600 анализи. Ќе бидат направени 35-40 теренски епиде.миолошки увиди, а за 
најдената состојба и преземените мерки ќе бидат изготвени записници, информации 
со епидемиолошки коментар и доставени до Министерството за здравство и до 
Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат. 

13. Спречување и сузоивање на интрахоспитални инфекции. 

- Секторот ќе изготви соодветна Програма и Упатство: 
- спречувањето и сузбивањето на интрахосииталнитс инфекции се врши согласно 

Програмата за следење, спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции и 
Упатството. 

Републичкиот завод за здравствена заштита најмалку еднаш годишно ќе 
изврши теренска контрола и епидемиолошки увид во заводите и нивните 
организациони 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. Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат и 
здравствената организација каде с направен увидот. 

Годишен извештај - анализа за спроведувањето на оваа Програма до 
Министерството за здравство. Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат и 
Фондот за здравствено осигурување ќе биде доставен до 31.03.2001 година. 

1:4. Организација, контрола и евакуација на вакцинација^ 

следење на реализацијата на Програмата за спроведување на задолжителната 
имунизација на населението против определени заразни болести во 2.000 година ќе 
се врши преку контрола на спроведувањето на општинските програми и 
укажување стручно-методолошка помош во соработка со Заводот за здравсатпсна 
заштита 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. Републичкиот санитарен и здравствен 
инспекторат и раководителите на здравствените организации задолжени за 
спроведување на имунизација. Задачата ќе биде реализирана преку теренски увиди, 
најмалку еднаш во годината, во сите заводи и нивните органи.зациони единици, 
пунктовите на здравствените организации кои спроведуваат вакцинација, 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: 

1 - контрола на теренот за доставените податоци за новородснитс. умрените, 
доселените и одеелени деца до 18-годишна возраст, од службите задолжени со 
прописи за спроведување на оваа обврска: 
- за оценка на вакциналниот статус покрај теренските увиди во евиденцијата, ќе 
бидат испитани по 30 парни серуми за ссроконвсрзиЈа на ситс видови вакцина, 
односно 600 серуми. 

Врз основа на теренските увиди, шеетмесечните и годишните извештаи од 
теренот. , Секторот до 31.03.2001 година ќе изготви .Годишен извештај за 
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извршената имунизација за 2000 година, по општини и Републиката, со процент на 
опфатот одделно за секоја вакцина со епидемиолошки коментар. 

Секторот ќе изготви Предлог Програма за спроведување на задолжителна 
имунизација на населението во Република Македонија против определени заразни 
болести во 2001 година и ќе ја достави до Министерството за здравство до 31. 10.2000 
година, 

1.5, Мерки и активности за ерадикацпја на детска парализа 
Секторот ќе врши надзор над полиомислитот и АФП. преку .прибирање и 

обработка на внеделните извештаи за активен надзор на АФПг и теренските увиди. 
По обработка на истите до Министерството за здравство ќе доставува вформулар 
за неделно пријавување на случаи на полно и акутна флакцидна парализаг. 

По добивање на итна пријава за АФП веднаш ќе биде направена 
епидемиолошка анкета, проверен вакциналниот статус, земен материјал за 
вирусполошко испитување од заболсниот и контактите, кој ќе биде испратен во 
Рсфсрснс лаборатаоријата на СЗО во Софија за поставување на.дијагноза. 

Доколку биде регистриран случај на АФП. ќе се изврши контрола на 
опфатот со вакцинацпјата против детска парализа на подрачјето кале с 
регистрирано заболувањето и во зависност од најдената состојба ќе биде 
предложена дополнителна или вонредна имунизација, како и други мерки. 

2. Спроведување на мерки за спречување на внесување, и сузбивање па тропски, 
карантински и паразитарни заболувања во Република Македонија? 

2.1. Спроведување на мерки за спречување на внесување и сузбивање на колера 

2.1.1. Епидемиолошки дел 
- следење на движењето на колсрата во светот, а посебно во земјите со кос! 

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 делуваат на појавата и ширењето на 

колсрата: 
- епидемиолошко испитување и извидување на евентуално загрозените подрачја 

ма Републиката; 
- организација на поштување на контактите и суспектните лица на колера: 
- предлог мерки за отстранување на условите и состојбите кои условуваат појава 

и ширење на колера. 

2.1.2. Микробиолошки дел 
- во епидемиолошки индикации ќе се вршат испитувања на дијареални 

заболувања, како и отпадните води за што од теренот ќе бидат земани 
примероци за лабораториско испитување: 

Лабораторијата за. испитување на колера при Одделението за бактериолошка 
постојано с во приправност .за дијагностика на колера за целата Република. 

2.1.3. Одржување на резултатите постигнати со ерадикација на .маларијата во 
Република Македонија 

Во нашата Република постојат можности за внесување и -ширење на 
маларијата од земји во кои Таа се одржува ендемски. Повремена се регистрираат 
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поединечни инпортирани случаи. но поради преземените мерки спречено е нејзино 
понатамошно ширење во Републиката. 

Секторот ќе ја следи епидемиолошката состојба во врска, со маларијата во 
другите земји во Светот, посебно каде с таа силевска и ќе го известува 
Министерството за здравство. 

Секторот врши контрола на спроведување на мерките, кои ги спроведуваат 
заводите за здравствена заштита и укажува стручно-методолошка помош. 

Во референцата лабораторија на Републичкиот завод за здравствена 
заштита за оценка на квалитетот на микроскопската дијагностика се контролираат 
позитивните 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 
маларија. 

Годишен извештај ќе биде изготвен до 31.03.2001 година, а за секој 
евентуално регистриран случај на заболување, ќе биде направена епидемиолошка 
анкета од епидемиолог и по писмен шат ќе биде известено Министерството за 
здравство и Реиубличкиот санитарен и здравствен инспекторат. 

3. Следење на грипот и други вирусни респираторни заболувања 

Секторот ќе го следи движењето на грипот и ќе врши испитување на 
истиот како и на други актуни вирусни респираторни заболувања во Република 
Македонија. 

Во текот на годината ќе се вршат епидемиолошки, вирусолошки и 
бактериолошки испитувања, ири појава на зголемен број или епидемија форма на 
заболувања слични на грип. Со испитувањата ќе бидат опфатени 5 предучилишни 
установи и 5 осумгодишни училишта, како и две поголеми стопански претпријатија. 

При појава на зголемен број или епидемија на грип Заводот ќе прибира 
обработува и анализира групни пријави за заболување - смрт од'грип; поединечни 
информации, ќе врши теренски увиди, и за состојбата и преземените мер.К1Г ќе 
изготвува информации. 

Со овие испитувања ќе бидат ставени под епидемиолошки надзор 5 општини; 
со. што ќе се обезбеди следењето и проучувањето на респираторните заболувања. 

За изолација на вируси ќе бидат земени 150 материјали, како и 300 
парни серуми за серолошки испитувања. 
Секторот преку неделните билтени на СЗО редовно ќе ја следи 
епидемиолошката состојба на грипот во светот и соседните држави. За 
состојбата редовно ќе се врши информирање и ќе предлага и презема 
соодветни мерки, како и ќе изготви извештај со анализа на 
епидемиолошката состојба. 

4. испитување на причинителите на серозните менингити 

Ќе бидат земени 100 парни серуми од заболени лица во 
Репуоликата. на кои ќе се вршат вирусолошки испитувања на следните“ 
вирусу: influenza“А'' и “В“ дадено-.вируси,- herpes simplex, herpes zoster. 

coxsackie, ECHO и полио. 
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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 duodenale и други хелминти - фецес; 
- filariasis - размаски од густа капка од периферна крв; 
- onchocerciasis 
- scnsstosoma - haeotobuim; 
- diphylobothrium'latum. . 

Ќе бидат извршени анализи на 250 лица, при што ќе бидат направени 
околу 900 анализи. 

Во 2000 година ќе се следи движењето и состојбата на заболувањата 
со тропски паразити во светот, а особено во земјите со кои нашата 
земја има интензивни трговски , туристички и др. врски. 
Во текот на годината ќе се одржат 4 регионални семинари за 
епидемиолози и други доктори по медицина кои работаат на оваа 
проблематика. 

За најдената состојба како и спроведувањето на прописите и 
преземените мерки за секоја општина посебно ќе се изготвува 
извештај, кој ќе се достави до здравствената организација, 
Министерството за здравство и Републички санитарен и здравствен 
инспекторат, како и за секој поединечно откриен случаЈ на 
заболување. 
в. Институт за епидемиологија -и биостатистика со медицинска 
информатика ќе ги реализира следните задачи: 

- Следење на епидемиолошката состојба на актуелните заразни 
болести во светот, а посебно во соседните држави како и стручните 
и научните достигнувала во оваа област (воспоставување на ЕПИ-
ИНФО мрежа); 

- Проучување на законските и стручни упатства и нивното 
спроведвуање во земјите во светот, посебно во соседните земји.; 

- Вопоставување стручна соработка на проблемот на одделни заразни 
заболувања и неговото решавање со Републичкиот завод за 
здравствена заштита, Градскиот завод за- здравствена заштита, 
заводите за здравствена заштита низ Републиката и институтите и 
катедрите по епидемиологија на медицинските факултети, во прв 
ред во соседните земји, заради размена и пренесување на исксутва 
и изготвување на заеднички проекти; 

- Организирање и спроведување лонгитудинални епидемиолошки 
студии за следење на клицоносителството, а со цел за попрецизно 
детерминирање на факторите што го определуваат неговото 
траење; 

- Преглед и анализа на седумдневните извештаи на Републичкиот 
завод за здравствена заштита во врска со заразните болести што 
подлежат на задолжително прибавување спрема Републичкиот 
закон за заштита на населението од заразни болести; 
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- Преглед и анализа на годишните извештаи на Републичкиот-завод 
за здравствена заштита за целата Република по пол и возраст на 
заболените по месеци на заболување и по општини; 

- Преглед и анализа на месечните оилтени со епидемиолошкиот 
коментар на Републичкиот завод за здравствена заштита; 

- Врз основа на прегледот и анализата на седумдневните и годишните 
извештаи и месечните билтени на ' Републичкиот завод за 
здравствена заштита. 'Институтот ќе бара и утврдува постоење на 
евентуални статистички ситнификантну разлики во фреквенциите 
на одделни заразни заболувања меѓу одредени специфични 
популациони групи; 

- Во врска со претходното, Институтот ќе реализира посети на 
одредени заводи за здравствана-заштита и хигиено-епидемиолошки 
служби со цел за прибирање валидни епидемиолошки факти 
.релевантни за конкретната епидемиолошка ситуација, односно ќе 
спроведува дескриптивни епидемиолошки проучувања; 

- Прибраните епидемиолошки Лакти ќе послужат како основа за 
формулирање специфични работни хипотези кои" треба да се 
тестираат преку аналитички епидемиолошки испитувања; 

- Институтот ќе организира и спроведува аналитички (анамнестички и 
лроспективни) епидемиолошки проучувања со цел за 
идентификација и детерминација на одредени ризик-фактори што се 
асоцирани со евентуално регистрираните разлики во фреквенциите 
на одредени заразни заболувања МЗЃУ специфични популациона 
групи во Републикава; 

- Организирање и спроведување лонгитудинални епидемиолошки 
студии заради попрецизно определување на преваленцијата и 
инциденцијата на зоонозите (Остреска, лептоспирози, хеморагична 
треска и др.); 

' - Учество во епидемиолошкото извидување и набљудување во случај 
на настанување на епидемии од одредени заразни заболувања; 

. - Воспоставување стручна соработка на проблемот на одредени 
заразни болести и нивното решавање со институтите и катедрите по 
елидемиологија, медицинските факултети во прв ред во соседните 
земји, заради размена и пренесување на искуства и изготвување 
проекти за примена кај нас а и учество во заеднички проекти; 

, - Поднесување извештаи и информации до Министерството за 
здравство и Републичкиот завод за здравствена заштита; 

- Воспоставувале континуирана .едукација на студентите, 
слецијализантите, магистрантите и докторантите како и на 
здравствените работници кои се занимаваат со превенција, 
дијагностика и лекување, во врска со епидемиолошката состојба во 
земјата, соседните држави и светот, медицинските достигнувања во 
борбата против одделни заразни заболувања, стручните и 
доктринарните ставови во поглед на епидемиолошките, 
лабораториските активности, лекувањето односно 
хоспитализација, здравственото - воспитание и останатите 
активности насочени во согласност со соодветните достигнувања и 
активности кај нас и во светот; 

- Организирање и одржување семинари за здравствени работници во 
врска со најновите научни сознанија за резервоарите, изворите, 
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патиштата на пренос на агентите, како и за мерките за спречување и 
сузбивање на одделни актуелни заразни заболувања,- во соработка 
со Републичкиот завод за здравствена заштита и заводите за 
здравствена заштита; 

- Организирање и спроведување семинари и предавања за едукација 
на здравствени работници за користење современа информатичка 
технологија (персонални компјутери и др.) во секојдневната стручна^ 
(и научна) работа; 

Изнесување повремени информации стручни упатства и упатства -за 
мсаѕеи дефиниции, летоци,, брошури, предавања, студии, аудио и 
видео касети и други материјали и настапи, во средствата за јавно 
информирање кои ќе придонесат на полето на здравственото 
воспитание и научноистражувачката работа (во соработка со 
Републичкиот завод за здравствена заштита и заводите за 
здравствена заштита); 

- Процесен епидемиолошко-организационен надзор врз извршувањето 
на санитарно-профилактичките мерки во клиниките на Клиничкиот 
центар, Градската општа болница во Скопје и медицинските центри 
во Републиката со процена на нивото на остварената 
епидемиолошка безбедност и постоење на ризик од 
интрахоспитални инфекции и тоа. 

- Континуиран (24 часовен, во . работен и празничен ден) 
епидемиолошки мониторинг на пациентите во одделите за 
реанимација и интензивно лекување и одделите за новороден^ и 
доенчиња на Гинеколошко актерската клиника, Клиниката за 
детски болести, 'Хируршката клиника при Клиничкиот центар и 
Градската општа болница во Скопје за отстранување на техничките 
пропусти и контрола на резервоарите и патиштата на пренесување -
на каузативните агенси; 

- Раководење со тимови .здравствени работници во клиниките на 
Клиничкиот центар. Градската општа болница ВО Скоп је и 
медицинските центри (во центрите ќе се формираат комисии за 
интрахоспитални инфекции) за спроведување санитарно-

профилактички мерки за намалување на ризикот од 
интрахоспитални инфекции, вклучувајќи и едукација на кадри 
заради остварување на подобра внатреболничка епидемиолошка 
безбедност на хоспитализираните пациенти (во соработка со 
Републичкиот завод за здравствена заштита и заводите за 
здравствена заштита); 

- Едукација на здравствените работници одговорни за -следење на 
интрахослиталните инфекции во клиниките на. Клиничкиот центар, 
Градската општа болница и медицинските центри во Република 
Македонија; 

. - Организирање и спроведување аналитички епидемиолошки 
проучувања на интрахоспиталните инфекции во болничките 
установи во Република Македонија, заради тестирање на 
саецифични работни претставки . 
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ОБЕМ НА РАБОТА ПО ПОЕДИНИ ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧА 
НА ЕПИДЕМИОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ 

ЗАВОДИ 
Бр. на пријави 
за заразни 
болести, без 
групни при-
јави за грип 

Епидемиоло 
шки анкети 

Епидемиол. 
извидување 

Контрола 
на клицо. 

Интрахосп 
итална 
контрола 
(земени 
мостри) 

Битола 3000 1200 200 200 600 
Куманово 3000 1100 200 170 600 
Кочани 2100 700 100 .120 500 
Охрид 1200 800 80 120 -I 500 
Прилеп 2100 800 . .120 120 500 
Струмица 1000 700 70 100 400 
Тетово 2500 1800 250 250 700 
Велес 2800 1100 220 150 600 
Штип 1400 600 90 100 500 
Скопје 10000 3300 400 550 800 
ВКУПНО 29100 12100 1730 | 1880 5700 

III. МИКРО БИОЛОШКА - ЛАБОРАТОРИСКА ДЕЈНОСТ 

а) Заводи за здравствена заштита 

Заводите во оваа дејност ги спроведуваат задачите: 
- поставување на етиопошка дијагноза за заразните заболувања што 

е одважност за понатамошно лекување-
- одредување, контрола и евалуација на антибиотската терапија; 
- откривање на изворите на заразата, клицоносителите и патиштата 

на пренесување; 
- ретроспективни испитувања преку серолошко - лабораториски 

.анализи; 
- типизација на лричинителите; 
- контрола на преземените мерки (дезинфекција, стерилизација, 

имунизација, осетливост на популацијата, ефекти од лекувањето и 
др.); - к ' 

- проучување, усвојување и воведување на нови методи за поширока 
примена при поставување на етиолошка дијагноза; 

- здравствени други испитувања предвидени со Законот за 
здравствена заштита на населението од заразни болести, и други 
прописи; 

- микробиолошки прегледи на лицата кои доаѓаат до нашата земја од 
други земји, во кои има маларија, колера, како и други заболувања, 
што ги утврдува Министерството за здравство на Република 
Македонија; 

- микробиолошки прегледи на вода, храна, простории и опрема за 
производство и промет на прехрамбени производи за оценка на 
хигиенската исправност; 

- микробиолошка контрола на лица што работат во производства ил^ 
во промет со животни намирници, или ово 
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населението со вода за пиење, лица вработени во предучилишни и 
училишни установи, лица кои пружаат фризерско-берберски услуги 
и козметичка нега или кои работат во производство и промет со 
козметички средства. 

- микробиолошка контрола во здравствени организации ( операциони 
сали, сала, за реанимација и други простории, инструменти, работни 
површини, материјали и друго); 

- микробиолошка' контрола на лица вработени во здравствени 
организации, а се занимаваат со прегледи, лекување, неѓа и 
услужување на солни и лица кои работаат ѕо производството, 
опремувањето и издавањето.на лекови или на друг начин во текот 
на работата доаѓаат во непоследен допир со лекови. 

Микробиолошката дејност при заводите изготвува годишен Извештај за 
обемот на извршената работа и истиот го доставува до Републички 
завод за здравствена заштита - Сектор за епидемиологија и 
микробиологија до 28.02.2001 година. 

II. 2. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА НА НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

Институтот за епидемиологија и биостатцстика со медицинска 
информатика, во соработка со Републичкиот завод за здравствена 
заштита и заводите за здравствена заштита ќе врши: 

1. Организирање и спроведување дескриптивни епидемиолошки 
проучувања за обезбедување релевантни епидемиолошки факти 
(стапки на лреваленција и инциденција, географската дистрибуција, 
дистрибуцијата според релевантни, варијабли меѓу специфични 
популациона групи, согледување асоцијации меѓу одредени ризик 
фактори и дистрибуцијата на одделни нозолошки ентитети и др.) за: 

- Одредени најзначајни хронични незаразни заболувања (артериската 
хипертензија, цереброваскуларниот инсулт, ми окардиалниот 
инфаркт, малигните неоллазми, дијабетес мелитус, пептичниот 
ул кус. хроничните бубрежни заболувања, хроничниот бронхит 
опструктивен и еластичен, психозите и др,; 

- Одредени видови повреди, труења и други одредени последици од 
надворешни причини; 

- Насилна смрт заради: транспортни несреќи, други надворешни 
причини во случај на повреда, самоубиства и убиства; 

- Употреба на дроги и психоактивни супстанци; 

2. Тие факти ќе послужат за формулирање специфични тентативни 
емпириски проверливи работни претпоставки во врска со : 

- Постоењето на евентуални асоцијации меѓу одредени ризик 
фактори и појавата и дистрибуцијата на одделните нозолошки 
ентитети пројавени меѓу специфични популациони групи; 

- Објаснување на потеклото на евентуално констатираните разлики 
(на пр. географски) во дистрибуциите на одделните нозолошки 

. ентитети меѓу специфични популациони групи. 
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3. Организирање и спроведување анамнестички (ретроспективно и 
кохортни (проспективни) епидемиолошки проучувања за тестирање 
'на формулираните тентативни емпириски проверливи специфични' 
работни претпоставки во врска со елементите наведени во точка 2; 

4. Организирање и спроведување лонгитудинална епидемиолошка 
студија за следење на застапеноста и дистрибуцијата на основните 
причини за смрт кај специфични популациони групи имајќи го 
предвид фактот што специфичниот морталитет по причини за смрт, 
е прифатен како најрелијабилен епидемиолошки показател на 
здравјето на една популација; 

5 Ќе се изготвуваат извештаи и информации и ќе се испраќаат до 
Министерството за здравство. Републичкиот завод за здравствена 
заштита и други заинтересирани организации; 

6. Воспоставување стручна и научна соработка на-проблемот на 
одделните незаразни заболувања, сообраќајните незгоди, 
самоубиствата, убиствата, акциденталните интоксикации со тешки 
метали и др. со Републичкиот завод за здравствена заштита, 
Градскиот завод за здравствена заштита-Скопје, заводите за 
здравствена заштита низ Републиката, ЈЗО психијатриски болници 
и научни институции од земји во светот и меѓународни, институции 
заради обезбедување најнови научни сознанија; размена и 
пренесување на искуства; 

7. Организирање и одржување предавања и,семинари за студенти, 
доктори на медицина, специјалисти и други здравствени работници 
за современите достигнувања на полето на превенцијата на 
масовните хронични незаразни заболувања, трауматизмот и други 
пореметувања и оштетувања на здравјето; 

8. Организирање и спроведување семинари и предавања за 
едукација на здравствени работници за користење современа 
информатичка технологија, (персонални компјутери и др,) во 
секојдневната стручна (и научна) работа; 

9. Спроведување активности за, учество на Институтот во 
програмата за' превенција на незаразните болести промоција на 
здравјето Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases 
Intervention - CINOI (Programme) на Светската здравствена 
организација преку планирање и спроведвуање на Национална 
СИНДИ програма.; 

10. Публикување на резултатите од стручната и научно-
истражувачката работа во стручни и научни списанија во земјата и 
странство; 
11. Набавка на стручни списанија и материјали; 
12. Изготвување повремени информации, стручни упатства, летоци, 
брошури, предавања, студии, аудио и видео касети и други 
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материјали и настапи во средствата за јавно информирање кои ќе 
придонесат на полето на здравственото воспитание и научно-
воспитувачката работа. 

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 VI организацијата на здравствената заштита, планира, 
програмира, прибира, обработува, анализира и евалуира податоци од 
здравствена статистика, учествува во изготвување и спроведување на 
посебни програми од здравствената дејност и предлага мерки за 
решавање на здравствените потреби на населението, утврдува 
приоритети за задоволување на потребите и подобрување на 
здравствената состојба на населението. 

а) Заводи за здравствена заштита 

1. Организација, планирање и здравствено-воспитна дејност 

Во текот на годината социјално-медицинската дејност во заводите за 
здравствена заштита во Републиката ги изготвува и доставува до 
Министерството за здравство, Републичкиот завод за здравствена 
заштита и други надлежни и заинтересирани установи и организации 

. следните програми, извештаи и информации: 

- Извештај за спроведување на Програмата за превентивната 
здравственазаштита во 1999 година 

, Рок на изготвување: март 2000 година 

Извештај за спроведување на Програмата за здравствено 
воспитување во 1999 година 

Рок на изготвување: март 2000 година 

Извештај за здравствената состојба и здравствената заштита на 
. населението за 1999 година за подрачјето што го покрива Заводот 

Рок на изготвување: април 2000 година 

- Извештај за екипираност со стручен кадар според дејностите во 
здравствените организации, според Законот за територијална 
поделба на општините и определување на подрачјата на 
единиците за локална самоуправа (сл.весник на Р.Македонија 
бр.49/96 и 56/96) во 1999 година 

Рок на изготвување: април 2000 година 
\ 

- Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за подрачјето што 
го покрива заводот за здравствена заштита за 1999 година 

Рок на изготвување: мај 2000 година 
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- Информација за искористеноста на .болничките капацитети во 
здравствените организации за подрачјето што го покрива заводот 
за здравствена заштита за 1999 година 

Рок на изготвување: мај 2000 година 

- Информација за состојбите во приватното здравство, на подрачјето 
што го покрива заводот за здравствена заштита 

Рок на изготвување: јуни 2000 година 

в Информација за состојбите и проблемите со забниот кариес на 
подрачјето што го покрива заводот за здравствена заштита 

Рок на изготвување: Јуни 2000 година 

Извештај за остварувањето на Програмата за система .ски 
прегледи на ученици и студенти во 1999 година 

Рок на изготвување: септември 2000 година 

- Програма за систематски прегледи на . ученици и студенти за 2001 
година 

Рок на изготвување: септември 2000 година 

- Програма за здравствено воспитување во 2001 година 
Рок на изготвување: септември 2000 година 

- Предлог-Програма за превентивната здравствена заштита/ аа 
подрачјето на заводот за здравствена заштита 

Рок на изготвување: септември 2000 година 

2. Здравствена статистика и информатика 

Во заводите за здравствена заштита согласно законските основи се 
извршуваат следните активности од здравствено-статистичката 
дејност: 

- Прибирање, обработка и анализа на податоците за извршената 
работа во здравствените организации, податоците за здравствената 

^ состојба на населението и податоците'за стручниот кадар според 
здравствените дејности (општа медицина, здравствена заштита на 
деца, училишни деца и младина, жени итн.); 

- Се врши логична и математичка контрола на опфатеноста на 
податоците; 

- Компјутерски организации според утврдени апликативни програми 
од Републички завод за здравствена заштита. 

- Давање стручно-методолошка помош на здравствените организации 
во водењето на медицинската документација, евиденција и 
изготвување ' на статистички извештаи и спроведување на X 
ревизија од МКБ. Врз основа на овие евиденции се изготвуваат 
збирните тримесечни, шестомесечни и-годишни извештаи. 

- Прибирање, обработување и ' анализа на индивидуалните 
извештајни обрасци. 
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Преглед на индивидуални и збирни извештаи кои се прибираат во 
заводите за здравствена заштита 

Заводи за Извештај за Пријава Пријава Пријава Збирни 
здравствена 

заштита 
стац. 

лекувано 
лице 

за 
породув. 

за 
абортус 

за 
несреќа 
на раб. 

извештаи 

Битола 18000 . 2700 1000 1000 3008 
Велес 1.7000 1800 1000 1000 1700 
Куманово 13000 3200 . 1500 700 5800 
Кочани .5200 1500 1000 500 271 
Охрид 16500 2500 800 . 150 334 . 
Прилеп 9000 1300 900 300 , 1406 
Струмица 5000 . 1700 1000 100 76 
Скопје 85000 . 9000 7000 1000 10000 
Тетово 23000 6500 2300 600 1360 
Штип 15000 1250 1000 500 171 
Вкупно 206700 31450 17500 5850 24126 

- ; Прибирање на пријави за незаразни заболувањата и водење -
евиденција за нив, околу 30000 обрасци вкупно за сите заводи. 

- Изготвување на: 

- публикација за амбулантно-поликлинички морбидитет, и 
- публикација за болнички морбидитет. 

б) Републички завод за здравствена заштита 

1-. .Статистички истражувања од областа на здравството 

Во 2000 година ќе продолжи спроведувањето на статистичките 
истражувања од областа на здравството. Ќе се прибираат и 
обработуваат збирни и индивидуални статистички извештаи доставени 
од 10-те заводи за здравствена заштита во Република Македонија. 

Збирни извештаи 
Збирни извештаи се однесуваат за работата на здравствените ' 
организации во Републиката, извештаи за кадарот вработен во нив 
како и извештаи за утврдени заболувања и состојби утврдни во 
амбулантно-поликлиничките и диспанзерски дејности. 

Истите според новата морбидитетна листа донесена во новата МКБ-10 
ревизија и препораките на СЗО во делот утврдени заболувања се 
проширени по однос на зголемен број категории на заболувања и 
состојби, прикажани по однос на пол, град-село и возрасни групи. 
Според тоа од заводите за здравствена заштита во Републиката во 
Републичкиот завод за здравствена заштита ќе бидат доставени околу 
4500 збирни извештаи и тоа: 

- Збирни извештаи за II полугодие за 1999 година, годишни за 1999 
година, и за IV тромесечие 1999 година, извештај за хигиенската 
исправност на намирниците и предметите за општа употреба и 
извештај за несреќи за работа; 
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- Збирни извештаи за I полугодие за 2000 година и тромесечни 
- извештаи за I, II и III тромесечие за 2000 година. 

Од доставените збирни извештаи за 1999 година ќе се изготват 
годишни збирни извештаи за 1999 година за Републиката до 
31.03.2000 година и ќе се достават до Министерството за здравство, 
Фондот за здравствено осигурување. 
Од доставените збирни извештаи за I полугодие и I и II тромесечие за 
2000 година ќе се изготват полугодишни извештаи за Републиката, за 
2000 година до 31.08.2000 година. 

Обработка на овие збирни извештаи ќе се изврши компјутерски, според 
утврдени апликативни програми. 
Ќе се изготви и Публикација за Амбулантно-поликлинички 
морбидитет 1999 и ќе се достави до Министерството .за здравство. 
Фонд за здравствено осигурување, СЗО, УНИЦЕФ и други институции. 

Индивидуални извештаи 
Со оглед дека компјутерска обработка на болничкиот материјал се-
врши во заводите, според изготвени апликативни програми од 
РЗЗЗ - Скопје, индивидуалните болнички извештаи ќе се 
внесуваат во заводите за здравствена заштита и Републичкиот завод 
за здравствена заштита ќе ги добива на дискети. 
Републичкиот завод за здравствена заштита, компјутерската 
обработка на индивидуалните извештаи за 1999 година ќе ја изготви 
според дијагнозата на лекуваните болни, пол, возраст, место, на 
живеењето град-село. општина, занимање на болните, здравствени 
организации во кои с$ лекувани болните и т.н. 
Ќе биде пресметана и стапката на хоспитализација како и 
просечното лекување. Кај лекуваните поради повреда ќе биде 
прикажано и видот и причината на повредата, место и време на 
настанување на повредата. 
Републички завод за - здравствена заштита - Скопје, ќе врши 
компјутерска обработка на ниво на Република. 
Компјутерската обработка на индивидуалните извештаи за 1999 година 
ќе биде изготвена до 30.09.2000 година. 
Исто така ќе се изготви и Публикација за Болничкиот морбидитет 1999 
и ќе се достави до Министерството за здравство и други институции. 
Со цел да се има Увид во примената на апликативната програма за 
обработка на индивидуални болнички материјали, правилната примена 
на МКБ 10 и примената на другите обејпежја во индивидуалните 
извештаи, се планира да се посетат сите заводи -за здравствена 
заштита. 
Ќе се укажува стручно-методолошка помош и ќе се даваат напатствија 
по писмен или усмен пат. 

Регистар на здравствени работници во Република Македонија 

Се планира да .се воведе Регистар на здравствените работници во 
јавниот и приватниот сектор во Република Македонија. Ќе се изврши 
попис на здравствените работници со состојба 31.12 по име и презиме 
матичен број, пол, возраст, стручна подготовка, профил на 
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здравствените работници, специјалност, здравствена организација и 
работното место на извршување на работните задачи и активностите; 
движењето на здравствените работници, следење на едукација и др. 
Публикација Регистар на здравствени работници во Република 
Македонија ќе се изготви врз основа на компјутерска обработка на 
податоците за здравствените работници добиени од здравствените 
организации во која податоците ќе се однесуваат на: број на 
здравствени работници, структура по пол, возраст, профил, стручна 
подготовка, здравствени организации, работно место, функција и др. 

Здравствена карта 

Заради поширока достапност за користење на здравствено-; 
статистичките податоци од збирните и индивидуалните здравствено-
статистички извештаи во текот на 2000 година ќе биде изготвена 
шеста по ред здравствена карта. 

Здравствената карта ќе се изработи во три дела: општ дел со 
податоци за Републиката и два специјални дела со податоци за 
поедините општини во Републиката (според Законот за 
територијалната распределба на Република Македонија). Ќе бидат 
прикажани демографски и витални показатели во Републиката и 
општините, мрежата на здравствени организации и кадарот, 
утврдениот морбидитет и морталитет по општини. 

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 неоплазми, податоците за умрените од малигни неоллазми 
како и податоците за болничко лекуваните лица од малигни 
неоплазми. 

Во текот на годината одделението за здравствена статистика ќе 
прибере околу 8500 пријави, ќе врши контрола, идентификација, 
обработување и анализирање на пријавите и ќе бидат внесени во 
компјутер. Ќе бидат обработени и околу 2500 извештаи за умрени лица 
од малигни неоплазми како и околу 8000 хистолошки наоди и околу 
8500 извештаи за болничко лекувани лица. 

Водењето на регистарот е компјутерски по сите утврдени модалитети: 
пол, возраст, место на живеење, дата на пријавувањето, хистолошкиот-
наод и стадиум на заболувањето. 

Во текот на 2000 година ќе се изготви Извештај за заболените лица од 
малигни неоплазми во 1999, ќе се направи годишна Публикација на 
Регистар за рак 1999 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 
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теренски увиди, ќ.е се даваат појаснувања по писмен или усмен пат. 
Задачата е континуирана. 

3/ Статистички истражувања согласно Законот заевиденциите од 
областа на здравството 

Во 2000 година ќе се спроведуваат евиденциите за незарзните 
заболувања . Ќе се прибираат пријави за шеќерна болест (8000); за 
исхемична болест на срцето (800); брубрежна'инсуфициенција (800); 
психози (600); алкохолизам и други зависности (2200); професионални 
заболувања; ревматска треска (50); интоксикации (труења) (100) и 
сообраќаен травматизам (300). 

Во врска со овие статистички истражувања во текот на 2000 година ќе 
се преземат активности и мерки за што' поредовно и поцелосно 
доставување на пријавите. Ќе се приберат околу 13.000 пријави за сите 
наведени заболувања,' ќе се изврши контрола, обработување и 
анализа на податоците. Ќе биде пружена стручно-методолошка помош 
на заводите за здравствена заштита и нивните подрачни служби, ќе се 
направат теренски.увиди на заводите. 

За таа цел во текот на 2000 година ќе бидат посетени сите заводи за 
здравствена заштита. 

Во текот на 2000 година ќе се формираат регистри за тие заболувања 
според одредени компјутерски програми изготвени во Републички 
завод за здравствена заштита и ќе се изготват -публикации од 
соодветни Регистри. Задачата е континуирана. / 

Во текот на 2000 година ќе биде изготвена трета - публикација 
"Регистар за шеќерна болест за 1999 година“. 

Публикации за заболувања од социјално-медицинско значење ќе се 
изготват врз база на обработка на податоцоите 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 незаразни заболувања 

За пријавувањето на незаразните заболувања ќе се изготват нови 
обрасци според современите барања на Светска здравствена 
организација, Европската заедница и Според "современите 
класификации за заболувањата и други новини според новите-
класификации за занимања, дејности и други стандарди. 

4. Здравствени индикатори ''Здравје за сите " 

Во 2000 година ќе се продолжат активностите за спроведување на 
здравствените индикатори “ Здравје за сите“ донесени од СЗО. 

Ќе се изготват здравствени индикатори според утврдените табеларни прегле-диод СЗО при што ќе се користат подтоци од 
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редовните рутински извештаи и посебни анкетни истражувања. Ќе се 
организираат семинари со инструктажа за правилно прибирање 
податоци за здравствени индикатори . 
Со цел за осовременување на обработката , и презентација на 
здравствено статистички податоци ќе биде имплементиран^ EUPHIN 
- EAST софтверска програма во Републички завод за здравствена 
заштита и заводите зг здравствена заштита. 
Исто така ќе биде изготвена публикација "Здравствени индикатори -
Здравје за сите" во Република Македонија. 

5. Закон за евиденции во здравството 
Врз основа на в Законот за државната статистика Сл. Весник на 

РМ бр.54/97 и Програма за статистички истражувања, Сл. Весник на 
РМ бр. 64/97 треба да се направи ревизија и дополнувања на Законот. . 
за евиденции во здравството, според современите утвјздени стандарди 
и методолигији по барањата на Европската заедница и Светска 
здравствена организација со примена на новите класификации на 
заболувањата, и други класификации за параметри содржани во 
евиденциите во здравството. 
6. Едукативна дејност 

\ 

Обавување на приправнички стаж за доктори на медицина, 
стоматологија и фармакологија и специјалистички стаж за 
специЈализантите по социјална медицина, епидемиологија. 
хигиена,општа медицина, педијатрија, училишна медицина и дриги 
гранки на медицината. 

Други активности во врска со спроведување на статистичките 
истражувања 

По изготвувањето на збирните и индивидуални извештаи ќе се 
изготват 16 лубликациони табели за Статистичкиот годишник на 
Република Македонија, како и за научно-истражувачки проекти од 
областа на здравството и организацијата на здравствената дејност. 

Во текот на 2000 година ќе се пристапи кон воведување, апликативни 
програми за утврдениот морбидитет во примарната здравствена 
заштита во информативниот систем на заводите за здравствена 
заштита. 

Ќе се изготви исто така стручно-методолошко упатство за водење на 
евиденциите од областа на здравството, ќе се организираат-семинари 
со инструктажа за правилно водење и прибирање на податоците за 
статистичките истражувања, ќе се едуцираат здравствени4работници 
за работа во областа на ,здравствената статистика и ќе се вршат 
теренски увиди во спроведувањето, на Програмата за статистичките 
истражувања и примена на МКБ-10 во сите заводи за здравствена 
заштита и нивните подрачни служби. , 

7. Програма за рано откривање на малигните неоллазми кај жените 

Спроведувањето на Програмата ќе биде извршено од Републички 
завод за здравствена заштита во соработка со Клиниката за 
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гинекологија и акушерство, и гинеколошко-акушерските служби при 
медицинските центри и здравствените домови 

Рок на изготвување на Програмата март 2000 година 
Спроведување на Програмата во тек на 2000 година 

8. Извештај за спроведување на Програмата за превентивната 
здравствена заштита во 1999 година 

Рок на изготвување: април 2000 година 

9. Информација за-искористеност на болничките капацитети 
во здравствените организации во Република Македонија 

, Рок на изготвување: април 2000 година 

10. Извештај за здраве! вената состојба и здравствената заштита 
на населението во Република Македонија за 1999 година 

Рок на изготвување: јуни 2000 година 

11. Анализа на "болничкиот морбидитет и морталитет во 
Република Македонија ве периодот 1996 - 1999 година 

Рок-на -изготвување: септември-2000 година 

12. Извештај за остварувањето на Програмата за 
систематски прегледи на ученици и студенти во 1999година 

Рок на изготвување: октомври 2000 година 

13.1 'оограма за систематски прегледи на ученици и студенти во 2001 
година 

Рок на изготвување: октомври 2000 година 

14.Информација за состојбите во приватното здравство 
Рок на изготвување: септември 2000 година 

15. Предлог-Програма за превентивна здравствена заштита во 
Република Македонија за 2001 година 

Рок на изготвување: октомври 2000 година 

16. Информација за состојбите и проблемите со забниот кариес 
во Република Македонија 

Рок на изготвување: октомври 2000 година 

17. Програма за здравствено-воспитание преку мас-медиуми 
Рок на изготвување: март 2000 година 

1.8. Програма за здравствена едукација на здравствени работници 
од примарната здравствена заштита во врска со превенцијата 
од дроги во Република Македонија 

Рок на изготвување: март 2000 година 

19. Извештај за остварување на Програмата за здравствено-воспитна 
работа во Р.Македонија во 1999 година 

Рок на изготвување: март 2000 година 
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20. Програма за здравствено-вослитната- работа во Република 
Македонија во 2001 година 

Рок на изготвување: октомври 2000 година 
I 

21. Издавање на списание "ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕ“ 
Рок на изготвување: септември 2000 година 

22. Издавачка дејност -печатење на плакат и брошура "Пат кон 
здравје^ 

Рок на изготвување: јуни 2000 година 

23. Организирање едукативен семинар за здравствени работници од 
превентивната здравствена заштита во врска со активности за 
промоција на здравјето 

Рок на одржување: мај 2000 година 

24. Информација за состојбите со ортопедсќите д е ф о р м и т е т 
кај учениците во Република Македонија 4 

Рок на изготвување: март 2000 година 

- Едукативна дејност со обавување на приправнички стаж за доктори 
на медицина, стоматологија и фармакологија и специјалистички стаж 
за специјализанти од одделни гранки на медицината 

тековна активност 

Во текот на 2000 година активно ќе се учествува во активностите за 
утврдување на стратегијата за реформи 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 согласно Европската стратегија "ЗДРАВЈЕ 
ЗА СИТЕ“ и утврдените индикатори од Регионалното биро на СЗО за 
Европа. 

Со цел да се обезбеди унапредување, чување и заштита на здравјето 
на населението во Републиката како и формирање на здрави стилови 
на живот и намалување на ризик факторите за појава на поголем број 
на незаразни заболувања се предвидува прифаќање на СИНДИ 
програма. 

V. ИСПИТУВАЊЕ и КОНТРОЛА НА ЛЕКОВИ 

Секторот за испитување и контрола на лекови својата активност ја спроведуа 
континуирано и тоа согласно законските прописи и Програмата која ја донесува 
Републичкиот завод за здравствена заштита - Скопје со Министерството за 
здравство на Република Македонија. 
1. Следење на исправноста на лекови и пековити 

средства и медицински помагала 

за лекови, помошни лековити средства и 
медицински помагал^1. 
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2. Следење на исправноста на помошни лековити средства и медициски 
помагала. 
Законска основа на задачата: Закон за лекови, помошни лековити средства и 
медицински.помагала. 
п - - " 
При реализација на овие задачи ќе се врши стручен надзор и земаат мостри по 
слободен избор на кои ќе се изведат лабораториски .испитувања 
(фармацевтско-хемиски, микробирлошки и биолошки) согласно барањата на 
современата- аналитика на лекови и методите на важечките фармакопеи VI 
утврдени стандарди од препораките на СЗО и Европска Уѓжја. За исправноста 
на лековите^ ќе се изготви извештај- кој ќе се достави до Министерството за 
здравство. 
Целта на задачата е да во производство и промет одат здравствено исправни 
лекови и други препарати. 

2. Контрола и испитување на: 
- имунолошки производи; 
- производи од деривати на човечка крв; 
- други биолошки производи. 

Во 2000 година ќе се продолжи со припреми и обезбедување на финансиски 
средства, за обезбедување на простор и опрема за изведување на овие 
активности. Наведените производи согласно .законските^ прописи подлежат на 
посебна контрола од овластена организација од Министерството за здравство 

при што е потребно да се провери квалитетот на секоја произведена или 
увезена серија. 
Целта на задачата е во производство и во промет да одат наполно исправни 
препарати кои при апликацијата нема да, дадат несакани реакции. 

4. Контрола на отрови ' , 

Целта на задачата е заштита на животот и здравјето на луѓето, заштита на 
животната средина од штетното дејство на отровите и спречување на 
злоупотреба на отровите со надзор и контрола на прометот на истите. Ќе се 
земат мостри по слободен избор на кои ќе „ се изврши испитување на 
исправноста и ќе биде изготвен извештај до Министерството за здравство. 

5. Стручна помош при инспекциска контрола. 

^ Стручна помош при инспекциска контрола над лековите, помошните лековити 
средства и медицинските помагала во здравствените домови, аптеки, 
прирачни аптеки во амбулантите и стоматолошки ординации; - ' 

- Лабораториско испитување на одземените препарати, и давање годишен 
извештај. 

VI. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

За реализација на превентивните мерки за спроведување на мерките и 
активностите од Програмата за превентивна здравствена заштита за 
2000 година потребни се вкупно 324.298.426,00 денари и тоа. 
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I. Санитарно-хигиенска дејност 

1) Заводи за здравствена заштита 66.600.000,00 

2) Републички завод за здравствена заип ита 16.529.684,00 

3) Институт за елидемиологија и биостатистика 7.000.000.00 
со медицинска информатика при 
Медицинскиот факултет - Скопје 

II. Епидемиолошка дејност 

1) Заводи за здравствена заштита 60.794.858,00 

2) Републичкиот завод за здравствена заштита 5,667.065,00 

3) Институт за епидемиологија и биостатистика 9.000.000,00 
со мздицкк "О информатика при 
Медицинскиот факултет - Скопје 

III. Лабораториска - микробиолошка дејност 

1. Заводи за здравствена заштита 84.235.000,00 

2. Републички завод за здравствена заштита 10.200.000,00 

IV. СоцијаЈ-жо-медицинска дејност 

1) Заводи за здравствена заштита 41.177.900,00 

2) Републички завод за здравствена заштита 20.818.127,00 

V. Испитување и контрола на лекови 

1) Републички завод за здравствена заштита 2.275.792,00 

Вкупно: 324.298.426,00 

Од Буџетот на Република Македонија ќе се искористат 38.296.000,00 
денари врз основа на доставени фактури за извршена работа, што 
изнесува 11,81% од вкупно потребните средства, а останатите 
финансиски средства ќе се обезбедат од Фондот за здравствено 
осигурување. 

Оваа програма се објавува во "Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 23-2083/1 Претседател на Владата 
9 мај 2000 година на Република Македонија, 

' Скопје15 Љубчо Георгиевски, с.р. 
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2024. ' 
Врз основа на член 32 став 2 точка 7 од Законот за здравствена 

заштита ("Службен весник на Република Македонија“ бр.З8/91, 46/93 и 
55/95), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 
9.05.2000 година, донесе 

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

МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА 

В О В Е Д 

Со почетокот на школувањето/ бројни фактори од училишната средина се 
јавуваат како ризични за здравјето на ученикот. Раната детеќција на 
психосоцијалните, 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 следењето и откривањето на сите промени во тој 
развој. -

Класичен метод за скрининг на здравјето на училишните деца и младина 
се систематските прегледи; кои се вршат организирано во диспанзерите 
за здравствена заштита на училишните деца и младина, по претходно 
изготвена Програма. Редовното извршување на планираните систематски 
прегледи, со целосно опфаќање на содржината на прегледот, овозможува 
континуиран надзор над здравјето и развојот на ученикот и адолесцентот. 

I- ЦЕЛ НА СИСТЕМАТСКИОТ ПРЕГЛЕД 

Систематски прегледи на учениците и адолесцентите се вршат со цел 
да се изврши: 
- динамично,следење на растот и развојот, 
- откривање на вродени и стекнати аномалии и недостатоци, 
^ корегирање на откриените аномалии и недостатоци, 
^ откривање на ризик фактори за одредени заболувања, 
в превенција на одредени заболувања, 
- дијагностицирање на одредени пореметувања и заболувања, 
^ лекување на утврдените пореметувања и заболувања,'и -
^ откривање на штетни навики: 

II. ВОЗРАСТ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ 
ПОДЛЕЖНИ И НА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ 

Првиот систематски прегледаа ученикот 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 систематскиот преглед на детето пред 
запишувањето во училиште се откриваат одредени заболувања, 
недостатоци или неправилности во психофизичкиот развој, кои 'со 
поаѓањето во,училиште мржат да се влошат или негативно да влијаат на 
успехот на детето во училишната работа. 
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Спедитт преглед се врши на почетокот на школувањето, односно во 
првото одделение. Во т-екот на целото школување континуирано се следи 
здравствената состојба* на учениците. Така во тек на основното 
образование .задолжителни систематски прегледи се вршат и во (-во, 

III-то, V-то и VII-MO одделение. Средношколците се опфатени со 
систематски прегледи во I-ви и IV-ти клас; а студентите во I-ва и IV-та 
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 
развиеност, правилноста во држењето на телото и деформации. 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, тутун, неуроза и сл.). 

Одделни елементи на физичкиот или психичкиот статус, каде што со 
оглед на интензивниот развој се очекуваат нагли промени, ќе се следат со 
целни (насочени) систематски прегледи во пократки временски 
интервали, зависно од констатираните претходни состојби. 

I I I . С О Д Р Ж И Н А Н А С И С Т Е М А Т С К И О Т П Р Е Г Л Е Д 

.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 
нарушувања 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 телото и постоење НА  

деформации (на рбетен столб, граден "кош, стопала и др ), 
• општ лекарски преглед и преглед по системи (кардиоваскуларен. 

респираторен, дигестивен, нервен, урогенитален 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 студентки, 
• земање на податоци во врска со сексуалната активност на 

адолесцентите и употребата на контрацептивни средства1 
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- 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 радиопошки и друг специјалистички.преглед, 

^ прибирање на податоци од .наставниците и психолозите за успехот и 
однесувањето на ученикот и давање на потребни совети, 

- контрола на извршените вакцинации и ревакцинации, 
^ евиденција на констатираната состојба во здравствениот картон, 
- кај патолошките наоди се запишува деталниот наод во здравствениот 

картон со превземање на соодветни мерки за санирање и следење на 
патолошките состојби, 

^ контролни прегледи, и 
" целни (насочени) прегледи за поедини заболувања. 

2. СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД: 

- контрола на состојбата на забалото (млечни, трајни заби), 
^ откривање на кариес (кариес, екстракција, пломба, индекс), и 
- деформитет и неправилности во развојот на забите и вилиците. 

Стоматолошкиот преглед ќе го врши стоматолог, кој наодот ќе го внесе во 
специјален картон препорачан од СЗО. 

3. ЛАБОРАТОРИСКИ ПРЕГЛЕД: 
' хемоглобин во крв, 
- албумен во урина, и 
^ измет за цревни паразити. 

Контролата на понатамошниот развој или стагнација или евентуалното 
потполно .санирање на .утврдените патолошки сострјби се врши во. 
одредени временски интервали по извршениот систематски преглед. 

При систематскиот преглед се врши оценка, на психофизичките 
способности и се дава мислење за подобноста на ученикот за 
понатамошно школување, односно одредено занимање. 

IV. ПРОЦЕНКА.НА БРОЈОТ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 
ПОДЛЕЖНИ НА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2000 ГОДИНА 

Бројот на учениците и студентите кои треба да бидат систематски 
прегледани во 2000 година е проценет врз основа на бројот на учениците 
и студентите според податоците добиени од Министерството Ја 
образование. 

За да се изврши мониторинг на здравствените индикатори кои се однесуваат на 
пушењето и болестите на зависност, Републичкиот завод за здравствена заштМта-Сколје 
ќе спроведува анкетно истражување. За таа цел ќе се изготват специјални обрасци 
(анкетни прашалници) кои ќе се достават до диспанзерите за здравствена заштита на 
училишните деца и младина, а ќе ги пополнуваат учениците и студентите . при ч 
спроведувањето на систематските прегледи., Исполнетите обрасци ќе се достават до 
Републичкиот завод за здравствена заштита-Скопје 
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а) Основно образование: 
8о 2000 година со систематски прегледи треба да бидат опфатени 133.817 
ученици од основните училишта, од кои: 

- 32:627ученици во I одд. 
- 33.348 ученици во III одд. 
- 34.763 ученици воУ одд. 
- 33.078 ученици во VII одд. 

б) Средно образование: 
Во средните училишта во текот на 2000 година систематски ќе бидат 
прегледани 43.436 ученици и тоа: 

- 26.381 ученици во први клас 
- 17.055 ученици во четврти клас. 

в) Високо образование: 
Во 2000 година треба систематски да се прегледаат 13.855 студенти од 
кои: 

- 8.382 во прва година 
- 5.473 во четврта година 

Според стандардите во примарната здравствена заштита на училишните 
деца и младина и Номенклатурата на здраствените услуги, Програмата 
предвидува реализација на систематските прегледи со опфат од 90 до 
95% од подлежните. 
V. ПРОСТОР, ОПРЕМА И КАДАР ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

За реализација на оваа програма ќе се користат постојните просторни 
капацитети и медицинска опрема во службата за здравствена заштита на 
училишни... деца и младина во здравствените домови. Дел од 
систематските прегледи ќе се вршат и во самите училишта. 

Систематските прегледи ќе ги извршуваат кадрите вработени во 
дисланзерите за здравствена заштита на училишните деца и младина, 
според бројот на подлежните ученици на систематски прегледи. 
Систематските прегледи ќе ги извршуваат специјалисти по-училишна 
медицина, педијатри и доктори по општа медицина. 
Нормативот за кадар' во оваа дејност е еден работен тим (еден доктор и; 
две медицински сестри) на 1600 до 3.000 училишни деца и младина (50 до 
70% од вкупниот број доктори треба, да бидат специјалисти по училишна 
медицина), 
Стручните кадри ќе бидат ангажирани и во извршувањето на 191.108 
систематски прегледи во рамките на севкупната здравствена заштита на 
учениците и студентите. 

Во 2000 година просечно еден тим ќе изврши 1000 систематски прегледи. 

Во Република Македонија во 1999 година во службата за здравствена заштита на 
училишни деца и младина работат 191 доктори, од кои 69 доктори по .медицина и 116 
специјалисти по училишна медицина и 235 медицински сестри. Обезбеденоста од 1 
доктор и Т медицинска сестра на 2.279 училишни деца и младинци, е, во рамките на 
предвидениот норматив. 
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VI. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за 
.систематски прегледи на ученици и студенти за 2000 година, потребни се 
вкупно 133.000.000,00 денари и тоа. 

Ред. Назив Износ во денари 
бр. 

1 За материјални трошоци за 191.108 
општи докторски прегледи х 140 денари ; 26,755.120,00 

2. За материјални трошоци за 191.108 
стоматолошки прегледи х 173,00 денари 33.061.684,00 

3. Материјални трошоци за 191.108 
прегледи на“крв и урина х 373,74 денари 71.424.704,00 

4. Други материјални трошоци 1.758.492,00 

ВКУПНО: - 133.000.000,00"" 

Буџетот на Република.Македонија ќе се искористат 17.000.000,00 денари 
врз основа на доставени фактури за извршена работа, што1 изнесува 
12.79% од вкупно потребните средства, а останатите финансиски 
средства ќе се обезбедат од Фондот,за здравствено осигурување. 

.Оваа програма се објавува во "Службен - весник на Република 
Македонија“.' 

Број 23-2079/1 Претседател на Владата 
9 мај 2000 година на Република Македонија,' 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2025. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 3 од Законот за здравствена 

заштита ("Службен весник на Република Македонија“ бр.38/9!, 46/93 и 
55/95), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 
9.05.2000 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ Н А ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО Н А БРУЦЕЛОЗА-

ТА КАЈ ЛУЃЕТО ВО РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А ЗА 2000 ГОДИНА 

Целта на оваа програма е спречување -и сузбивање на бруцелозата кај 
луѓето на територијата на целата Република 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 сузбивање на болеста на 
територијата на целата Република, 
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- епидемиолошки набљудувања и испитувања за рано откривање на 
изворите, патиштата и начинот на пренесување на заразата, 

- рано и активно откривање, лабораториско докажување 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 Програма ќе се спроведуваат 
следните мерки и активности: 

1. Организирање и спроведвуање епидемиолошки истражувања во повеќе 
региони - на државата, а во врска со начинот на заразувањето и 
приемчивоста на одделни специфични возрасни полулациони групи, типот 
на бруцелата, начинот на дијагностиката, лекувањето, задржувањето на 
бруцелата во организмот по органи (од умрените), егзацерфација на 
болеста и други проблеми, а врз основа на искуствата од земјата и 
другите држави во кои е присутна бруцелозата; 

Носител: Институт за епидемиологија и биостагистика со медицинска 
информатика при Медицинскиот факултет - Скопје 

2. Изготвување оперативни планови за спречување и сузбивање на 
бруцелозата во 2000 година и тоа посебно за општините во кои во 
изминатите години е регистрирана бруцелозата како и за општините каде 
ова заболување не е регистрирано. 

Носители: Заводите за здравствена заштита (во натамошниот текст: 
333) во соработка со Републичкиот завод за здравствена 
заштита (во натамошниот текст: РЗЗЗ). 

3. Организирање 10 регионални советувања со раководителите на 
заводите за здравствена заштита, санитарно-хигиенскитр и 
епидемиолошките служби во здравствените организации (во натамошниот 
текст: ХЕ служби), ветеринарната служба, како и санитарната и 
ветеринарната инспекција во општините. 

На советувањата ќе бидат разработени мерките и. активностите за 
спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето за подрачјето, 
како и за секоја општина, врз основа на анализата за конкретната 
епидемиолошка и елизоотолошка состојба на ова заболување, како и врз 
основа на досега преземените мерки и постигнатите резултати. 

Носители: Републичкиот завод за здравствена заштита, Институт за 
епдиемиологија и биостатистика со медицинска информатика 
при Медицинскиот факултет - Скопје (во натамошниот текст: 
Институт за епидемиологија) и Заводот за " превентивна 
медицинска заштита при Центарот на воено здравствените 
установи (во натамошниот текст: ЦВЗУ). 
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4. Одржување на 4 регионални семинари на кои здравствените работници 
се запознаваат со раширеноста на бруцелозата во Република Македонија, 
елизоотолошката и епидемиолошката состојба, дијагностиката и другите 
карактеристики на бруцелозата, како и мерки кои треба да се 
спроведуваат за нејзиното сузбивање. 
Носители: РЗЗЗ, ЦВЗУ, Институт за епидемиологија: 

5. Организирање лонгитудионални студии за следење на прележаните 
болни во Републиката со цел да се утврди кај колку од ние 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. 

6. Лабораториската (микробиолошка) дијагностика на.бруцелозата кај 
луѓето, ќе се врши во лабораториите на заводите за здравствена 
заштита. За таа цел ќе се извршуваат следните микробиолошки 
испитувања: Wright реакција. Coombs test, RVK, BAB тест. (согласно 
упатствата pa серолошка дијагностика на бруцелозата). 

Носители: микробиолошките лаборатории на заводите за здравствена 
заштита, РЗЗЗ и ЦВЗУ. 

7. Верификација на сомнителните и позитивните серолошки наоди, како и 
стручно-метоДолошка помош за микробиолошката дијагностика. 
Носители: РЗЗЗ и ЦВЗУ. 

8. За секој откриен случај на бруцелоза кај луѓето се вршат 
епидемиолошки, серолошки и клинички испитувања, со цел да се откријат 
сите заболени во таа населба. 
Носители: Заводите за здравствена заштита и нивните ХЕ ,служби, 

одделенијата за заразни болести и Клиниката за инфективни 
болести и фебрилни состојби при Клиничкиот центар во 
Скопје. 

9. За секој случај на заболување од бруцелоза се известува ХЕ службата 
од подрачјето, ветеринарната установа и органите на управа надлежни 
за работите на санитарната, ако и ветеринарната инспекција, -во 
општините, а секој случај на заболување кај луѓето се пријавува до 
Републичкиот завод за здравствена заштита, кој писмено го известува 
Министерството за здравство. 
Носители: Зравствените организации 

10. Секое лице кај кое клинички или епидемиолошки е поставена 
дијагноза или сомневање на бруцелоза се упатува до специјалист -
инфектолог за испитување и поставување на дијагноза. Секој потврден 
случај на бруцелоза се хослитализира на одделенијата за- инфективни 
болести во болниците Клиниката за инфективни болести и фебрилни 
состојби при Клиничкиот центар - Скопје, или во одделението за заразни 
заболувања при ЦВ3У - Скопје. 
Носители: Здравствените организации 
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11. Лекувањето и третманот на болните се врши по утврдена доктрина, 
согласно изготвеното упатство од Клиниката за инфективни болести и 
фебрилни состојби при Клинички центар во Скопје, а контрола врши 
Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби при Клиничкиот 
центар. 
Носители: Одделенија за заразни болести при медицинските центри и 

Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби. 

12. Здравствен надзор над ветеринарните работници, работниците во 
кланиците, кожарската индустрија, млекарници и кај сточарите од 
општествениот сектор, ќе се врши преку здравствени прегледи во кои се 
вклучени клиничко-серолошките испитувања на бруцелозата. 
Носители: 333 и ХЕ служби. 

13. Евиденцијата и документацијата се води по единствена методологија 
согласно изготвено Упатство од Републички завод за здравствена 
заштита. Контрола на евиденциите врши Републички завод за 
здравствена заштита. 
Носители: 333, ХЕ служби и Републичкиот завод, за .здравствена 

заштита. 

14. Воспоставување . континуирана едукација на студентите, 
специјализантите, магистрантите и докторантите, како и на 
здравствените работници кои се занимаваат со дијагностика, превенција и 
лекување во врска со епидемиолошката состојба во земјата, соседните 
држави и светот, медицинските достигнувања во борабата против 
бруцелозата, стручните и доктринарните ставови во по т е д на 
епидемиолошките, лабораториските активности, лекувањето, односно 
хоспитализација, здравственото воспитание и останатите- активности 
насочени во согласност со соодветните достигнувања и активности кај 
нас и во светот. 
Носител: Институт за епидемиологија. 

15. Здравствено-промотивна и воспитна активност со изготвувања, 
повремени информации, стручни упатства, летоци, брошури, предавања, 
студии, аудио и видео касети и други материјали 'и настапи во средствата 
за јавно информирање кои ќе придонесат на полето на здравственото 
воспитание. 
Носители: Институт за епидемиолошка и биостатистика, Републичкиот 

завод за здравствена заштита, 333 и ХЕ служби 

16. Воспоставување континуирана стручна соработка на проблемот на 
бруцелозата и неговото решавање со: Клиниката за инфективниб олесни 
и фебрилни состојби при Клиничкиот центар - Скопје, Републичкиот завод 

,за здравствена заштита - Скопје, Г радски завод за, здравствена заштита -
Скопје и заводите за здравствена заштита во другите општини во 
Републиката, институтите и катедрите по епидемиологија на 
медицинските факултети во прв ред во соседните земји, заради размена и 
пренесување на искуства и изготвување на проекти за примена кај нас а и 
учество во заеднички проекти. 
Носител: Институт за епидемиологија. 
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Поради комплексноста на проблемот неопходна е тесна соработка на 
здравствената дејност, односно санитарно-хигиенските и 
епидемиолошките служби со ветеринарната дејност и инспекциските 
органи. 
Надзор над спроведувањето на мерките и активностите предвидени со 
оваа програма ќе врши Републичкиот завод за здравствена заштита и 
Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат 
Министерството за здравство рз основа на извештаите од Републичкиот 
завод за здравствена заштита, по потреба ја известува Владата на 
Република Македонија. 

5. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

За реализација на програмските активности за испитување на појавата, 
спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето за 2000 година, 
потребни се вкупно 42.000.000,00 денари и тоа: 

Ред. Н а з и в Износ во денари 
бр. 

1. За ВАВ TEST - 16.000 анализи х 1.149,00 ден. 18.384.000,00 

2. Wright-ова реакција - 12.000 х 327,00 ден. 3.924.000.00 

3. Coombs-ov тест - 3.000 х 1.581,00 ден. 4.743.000,00 

4. Реакција RVK - 4.608 х 1.703,10 ден, 7.848.000,00 

5. Шприцеви, игли и лабораториски потрошен 
материјал 4.101.000,00 

6. Епидемиолошки истражувања 1.000.000.00 
7. Здравствено-еоспитни активности •2.000.000,00 

ВКУПНО: 42.000.000,00 

Од Буџетот на Република Македонија ќе се искористат 5.100.000,00 
денари врз основа на доставени фактури за извршена работа, што 
изнесува 12,15% од вкупно потребните средства, а останатите 
финансиски средства ќе се обезбедат од Фондот за здравствено 
осигурување. 

Оваа програма се објавува во "Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 23-2076/1 
9 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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2026. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 6 од Законот за здравствена 

заштита ("Службен весник на Република Македонија“ бр.38/91, 46/93 и 
55/95), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 
9.05.2000 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА 

ВОВЕД 

Здравствената дејност на Република Македонија го продолжува 
континуитетот во спроведувањето на превентивни^ мерки и 
активности за унапредување на здравствената состојба и заштитата на 
мајките и децата во 2000 година. 

Во структурата на населението според пол и возраст, учеството на 
жените во репродуктивен период во однос на вкупното население во 
Република Македонија е 25,6% (или околу 500.000), додека децата од 
0-6 години се застапени со 11,2% (или околу 218.000)/ 

Поради своите специфичности, биолошкото значење на жените 
условен од природната улога во репродукцијата на населението и 
мајчинството, интензивните процеси на растот и развојот кај 
доенчињата и малите деца, оваа група од населението е 
карактеризирана со многу свои проблеми, потреби и социјално-
медицински белези. Овие специфичности бараат ангажирање на 
големи кадровски и материјални средства за спроведување на низа 
мерки на здравствена заштита. 

Во изминатиот период, во подобрување на здравствената состојба и 
заштитата на мајките и децата постигнати 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 заболувања, посебно на оние против 
кои се врши задолжителна имунизација. 

Во примарната здравствена заштита на жени достигнат е просек од 
околу 5.600 жени од 15до 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 различни како во однос, на достигнатото ниво 
на здравствена 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 транзиција, 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: 
0 Извор на податоци: Статистички годишник на Република Македонија 

199.7 година. 
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^ Натамошно намалување на смртноста на доенчињата; 
^ Едукација на мајките за основна нега на новороденчето и доенчето; 
^ Рана детекција, евиденција и (дијагноза на деца со пречки во 

развојот; 
- Едукација на родители со деца со пречки во развојот за грижа и 

социјализација на децата; 
^ Намалување на леринаталната смртност; 
^ Намалување на морбидитетот од акутни респираторни и дијареални 

заболувања во детската возраст; 
^ Рационализација на антибиотска терапија во детската возраст; 
^ Целосно опфаќање на сите подлежни. деца со имунизација и 

намалување на инциденцата на вакцинопревентибилните 
, заболувања во детската и адолесцентната возраст; 

- Превенција на болести на зависност сексуално трансмисиони 
заболувања кај адолесцентната популација; 

- Подигање на нивото на информираност на семејствата 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 семејството и рана детекциЈа на 
малигните заболувања на гениталните органи; 

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

г 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 
заболувања на репродуктивните органи како и превенција на СТЕ 
(сексуално трансмисионите болести). 

Извршители се советувалиштата за планирање на семејството при 
диспанзерите за заштита на жени и Заводот за здравствена заштита 
на мајки и деца со Центарот за планирање на семејството, Клиника за 
гинекологија и акушерство, диспанзери за училишни деца и младина, 
советувалиште за млади, предбрачни и брачни советувалиште, 
"поливалентна- патронажна служба, медицинските единици на село. 

2. Совети за контрацепција 

Совети за контрацепција кај жените во генеративниот период (15-49 
години), со опфат од 10%. Со оваа мерка ќе бидат опфатени најмалку 
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50.000 жени со просечно 2 посети по опфатена жена, или вкупно околу 
100.000 посети. Посебен акцент ќе се даде на жените во руралните 
подрачја и адолесцентите. 

Извршители се советувалиштата за планирање на семејството и 
контрацепција, при диспанзерите за жени и Центарот за планирање на 
семејството во Заводот за здравствена заштита на мајки и деца 
медицинските единици на село, поливалентна патронажна служба и 
ординации^ од примарната здравствена заштита. 

3. Контрацептивни средства 

Во текот на 2000 година ќе се даваат бесплатни контрацептивни 
средства определени на заинтересирани кориснички и тоа: 
- интраутерини влошки 
- орални контрацептивна средства 

ампуларна контрацепција 

Сите кориснички на контрацептивни средства се опфатени со 3 
контролни прегледи ако користат интраутерини влошки и 4 контролни 
прегледи ако користат друг вид контрацепција. 

За корисниците на контрацептивни средства се прибираат податоци 
на еднообразни формулари. 

Извештај за бројот на корисничките;и вкупниот број на контрацептивни 
средства од сите општински центри на примарна здравствена заштита 
да се доставува до Заводот за здравствена заштита на мајки и деца -
Здравствен дом Скопје кој врши статистичка обработка на податоците. 

4. Прекинување на несакана бременост 

За одреден број абортуси кај жените кои имаат над 3 деца се 
обезбедува финансиски надоместок за покривање на материјалните 
трошоци (за околу 5000 жени) како и кај жените кои се Рж негативни.. 

Се фаворизираат и воведуваат нови,, помалку штетни по здравјето на 
жената, методи за прекинување на несакана бременост. 

Извештај за бројот на прекинатите бременоста да се доставува до 
Заводот за здравствена заштита на мајки и деца од сите установи кои 
вршат прекин на бременост за да може да се изготви годишен извештај 
за прекин.на несакана бременост и го доставува и :до Министерството 
за здравство најдоцна до февруари 2001 година. 

5. Здравствено-воспитна дејност 
Оваа мерка опфаќа запознавање на населението со анатомиЈата и 
физиологијата на органите за репродукција, одговорното родителство, 
мајчинството и можноста за планирање на семејството. 

Со оваа мерка се опфаќа популацијата од училишната возраст, 
адолесцентите и останатите возрасти во репродуктивен период: 
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- здравствено-воспитни предавања во основните училишта 
започнувајќи од 4-8 одделение и во сите класови. на средните 
училишта, 

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

- изготвување, печатење и дистрибуција на здравствено-воспитни 
средства и научноистражувачки проекти од планирање на 
семејството. 

Средствата за масовно информирање (радио, ТВ, печат); организираат 
еднаш неделно емисии со содржини: планирање на семејството,' 
одговорно родителство и хуманизација на односите помеѓу половите. 

Извршители на мерките се советувалиштата за планирање на 
семејството, ординациите од примарната здравствена заштита, во 
соработка со Заводот за здравствена заштита на мајки и деца, 
предбрачните и брачните советувалиште, советувалиштата за млади, 
во соработка со сите видови училишта, установи и поединци, како и 
средствата за јавно информирање. 

6. Заштита на планирана и сакана бременост 

' Пренатална здравствена заштита 

- за секоја бременост која се планира да се доноси се воведува 
задолжително отварање на мајчина книшка вкупно во 
Републиката околу 30.000; 

- секоја бремена е должна, да изврши 5 антенатални прегледи во 
советувалиште за бремени во. временски интервали кои се“ 
назначени во мајчината книшка или вкупно 150.000 прегледи; 

- најмалку 1 ЕХО; преглед од 16 до 20-та гестациска недела за 
откривање на морфолошки аномалии на плодот (вкупно 30.000 
прегледи); 

- в и с о к о ризичните и ризичните бременоста се упатуваат во 
специјализирани центри за понатамошно следење. 

- испитување на РХ фактор кај сите бремени прворотки - околу 15.000 
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 бременост и повеќе, особено на бремени помлади од 16 
години и постари од 35 години, со неповолни социјални услови за 
живеење и со пониска здравствена просветеност или вкупно 45.000 -
патронажни посети; 

- научноистражувачка и студиско-аналитичка дејност: изготвување, 
организација и спроведување на селектирани научно-истражувачки 
проекти и програми за проблеми кои произлегуваат од значењето на 
планирањето на семејството и безбедното мајчинство од 
здравствени аспекти во Република Македонија. Спроведувањето на 
овие програми ќе биде условено од 'финансиските можности и ќе 
треба да се има предвид можното учество во финансирањето и од 
страна на други заинтересирани институции (СЗО, Светска Банка, 
УНИЦЕФ, Европска Унија, Совет на Европа и др.). 



Стр. 2268 - Бр. 40 СЛУЖБЕН'В ИСНИ К НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 мај 2000 

Извршители: здравствени установи во Република Македонија. 

^ Интрапартална заштита 

- сите бремени со фактори на ризична бременост и породување ќе 
бидат, благовремено упатени за третман и породување во 
институциите од II и III степен (околу 20% од бремените и 
роди л ките); 

- во поголемите породилишта во Републиката постепено се 
остваруваат услови за воведување современ интрапартален 
мониторинг и тоа: примена на ЦТГ, интрапартална ПХ-метрија и 
препартална и интрапартална ЕХО-сонографија; 

- поголемите породилиште се опремуваат со доволен број на 
инкубатори за полуинтензивна нега и реанимација на родени со 
ризик, а породилиштата со повеќе од 2.000 раѓања годишно и со 
минимален број на инкубатори за интензивна неонатална нега; 

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

- секојдневно давање на увид податоци на примарната здравствена 
заштита (од страна на породилиштата) за адресата, 'тежината при 
раѓањето и здравствената состојба на новородените кои се 
испуштени од породилиштата и пријава на ризично родените деца до 
Службата за деца и поливалентната патронажна служба- во 
примарната здравствена заштита. 

Извршители: сите породил ишта во Република Македонија, 
постпартална заштита 

- Во просек 3,0 патронажни посети по леунка, а кај породени во 
домашни услови и повеќе или вкуно 100:000 патронажни посети. 
Првата посета треба да биде извршена во првата недела по 

-раѓањето. Здравствените организации ќе достават 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 доставува за цела 
Република, извештај до Министерството за здравство за претходната 
година најдоцна до март 2001 година. 

^ Здравствено-вослитна дејност 

- работа во мали групи, разговор со бремени; и-родилки со опфат од 
20% од бремените и родилките, особено во руралните подрачја каде 
нивото на хигиенскиот, социјалниот и здравствениот стандард е 
ПОНИСКО. 

- користење на јавни информативни средства радио, ТВ и печат во 
популаризација на безбедно мајчинство. 

Извршители: здравствени установи од примарна здравствена,заштита 
и поливалентна патронажна служба во Република Македонија. 
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СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО 
НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 

Здравствената заштита на деца од предучилишна возраст 
опфаќа: 

- Преглед на новородено од лекар вр домашни услови - по еден 
преглед во првите седум дена по. породувањето, на. секое 
новородено, или вкупно 30.000 прегледи. 

- 'Водење регистер за сите живородени деца со отворање 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 , испраќаат на 
верификација за попреченоста, соодветно лекување и рехабилитација 
и понатаму се следат во развојното советовалиште. За децата родени 
со ризик и подоцна откриени оштетувања се врши "пријавување и се 
води централен републички регистер за деца родени со ризик и деца 
со пречки во развојот во Заводот за здравствена заштита на мајки и 
деца при Здравствен дом - Скопје. 

- Децата кои се со поголем ризик од смрт се распоредуваат по групи, 
(деца на вештачка исхрана, со рахитис, со мала роднина тежина, со 
родители без завршено основно образование, со лоши станбени и 
материјални, услови во семејството, деца без еден родите/), 
хипотрофични, со хронични лнеумолатии, 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 
поливалентната латррнажна служба со цел да се продолжи со 

, надзорот врз состојбата на детето и третман во домашни услови. 

- Прегледи и советувања на здраво доенче, во просек по 8 (вкупно 
215.000) и прегледи и советувања на ризични деца во просек по 10 -
вкупно 30.000. Прегледите во III, VI и IX месец се систематски -
вкупно 90.000. 

При овие прегледи се врши следење на растот преку примена на 
картограмот "Тежина за висина“. Податоците за овие мерења се 
внесуваат во здравствените картони и во нутритивните карти кои 
треба секоја мајка задолжително да ги има; 
- сите доенчиња и мали деца до 18 месеци да примаат анти рахитична 

профилакса. 
- превенција на анемија и кариес во детска возраст. 

- Систематски прегледи на децата во втората и четвртата година од 
животот со задолжително мерење на телесна тежина и висина и 
проценка на исхранетоста (вкупно околу 65.000), продолжување на 
антирахитична и антикариозна профилакса - 0,25 мг флуор. 
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- Систематски преглед пред упис на училиште со проценка на 
психофизичката способност за следење на“настава - вкупно околу 
30.000 прегледи. 

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

Патронажна дејност 

- 5 патронажни посети по доенче (вкупно 150.000) од кои 90.000 се во 
новороденечкиот период. За децата со поголем . ризик, се 
обезбедуваат поголем број на посети, како и совети во 
советувалиштата за деца. 

- Една патронажна посета кај деца во втората година од животот или 
околу 30.000 посети. 

- Патронажната .дејност, без оглед од кој тип на организираност е, 
посебно внимание обрнува на обуката на. мајките за правилна 
исхрана на доенчињата и малите деца, личната хигиена и хигиената 
во домаќинството, правилна примена на лекарства ординирани во 
детските диспанзери, примена на средства за орална рехидрација во 
случај на дијареални заболувања, сетови за третман на акутни и 
реслираторни заболувања и др. 

^ Здравствен надзор на предучилишните установи (детски 
јасли и градинки) преку подрачните диспанзери за деца 

Здравствената заштита на децата во предучилишните установи 
(детски јасли и градинки) опфаќа: преглед пред упис во детска 
установа, систематски и контролни прегледи на децата и по потреба 
упатување на соодветен третман, здравствен надзор на животната и 
работната средина и исхрана на децата, здравствено воспитување со 
примена на соодветни здравствено-воспитни методи и средства за 
родителите, вработените и децата (лекари, психолози, педагози, 
С О Ц И О Л О З И ) . 

4. Здравствено-воспитни активности 

- Работа во мала група со мајки за следните содржини: доење, 
правилна исхрана и нега и хигиенски начин на живеење. 

Со оваа мерка ќе бидат опфатени сите мајки - првсротки 14.300 (43% 
од сите родилки) во 3000 групи по 10 до 15 мајки. 

- Демонстрации за доењето и исхрана на доенчиња со примена на 
методот на животна демонстрација, мотивирање и оспособување на 
мајката за правилна исхрана на доенчињата - вкупно 3.000 
демонстрации. 
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- Демонстрација за нега на новороденото, доенчето и малото дете со 
примена на методот на животна демонстрација - мотивирање и 
оспособување на мајките за правилна нега на детето вкупно 3.000 
демонстрации. 

- Прикажување на здравствено-воспитни филмови со содржина за 
здравиот начин за живеење и заштита од заболување и 
подготвување на нови здравствено-воспитни содржини на радио, ТВ 
или посебни публикации. 

Извршители на мерките од здравствената заштита на децата се 
здравствените работници од ПЗЗ и Заводот за здравствена заштита на 
мајки и деца - Здравствен дом - Скопје. 

АКТИВНОСТИ НА КЛИНИКАТА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА 
И АКУШЕРСТВО 

1. Организира семинар за планирање на семејството, контрацепција и 
ризична бременост во траење од два дена за лекари од сите 
медицински центри и здравствени домови во Република Македонија. 

2. Организира семинар од областа на опонирање на семејството за 
медицински сестри и акушерки од сите "медицински центри и 
здравствени домови во Република Македонија. 

3. Изготвува полугодишен и годишен извештај за перинатална 
смртност. 

4. Стручно-методолошка помош на здравствени организации во врска 
со планирање на семејството за внесување во програмите, повремен 
увид во внесувањето на податоците во персоналните компјутери. 

5. Оформување на центар за високо-диференцирана ехо дијагностика 
за пренатална детекција на матформации и пореметувања во-растот 
и развојот на плодот - да се воведе и регистар. 

6. Оформување центар за асистирани репродуктивни ^технологии и 
ембриотрансфер 1СЅ1, како и воведување на преимплантациона 
генетска дијансотика (ППД). 

7. Подготвува и печати пропаганден .материјал од областа на 
контрацелцијата и сексуално пренос/1ивите заболувања. 

8. Изготвува протокол за детекција на сексуално преносливи 
заболувања и единствен регистер на ниво на Република Македонија. 

9. Изготвува компјутерска програма - за полугодишна и годишна 
соработка на внесените податоци од' компјутерскиот систем за 
општините и Републиката во целина. 

10.Врши увид и контрола на работата на центрите за планирање на 
семејството во општините на секои три месеци (вкупно 4). 

11.До крајот на април 2000 година, изготвува студија за репродуктивна 
состојба на популацијата во Република Македонија и ја доставува до 
Министерството за здравство. 

12. Ја следи здравствената состојба и заштита на мајките и 
новородените и изготвува информација за мерките за здравствена 
заштита на бремените и новороденчињата. 

13. Подготвува регистаср за стерилни бракови и адаптирање со пробно 
тестирање. 
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Намалување на перинаталната смртност : 

Како најчести причинители на перинаталната смртност се јавуваат: 
прематуритет (70-80%), конгенитални аномалии (10-12%), инфекции (3-
5%). 
( . \ 

Предвидени активности за постигнување на основаната цел: 

а) редовни перинатални контроли и рано откривање на појава на 
фактори на ризик за прематуритет. едукација на медицински кадар 
(доктори, сестри, акушерки) за правилно спроведување на редовните 
перинатални контроли; едукација и запознавање на пациентките со 
постоечките ризици од прематуритет; рано откривање на ризици од 
предвремено раѓање незрели плодови и нивно навремено упатување 
во специјализиран центар за комплетен третман што подразбира 
адекватен транспорт, соодветни капацитети за нивно збринување, 
висоќостручни гинеколршко-акушерски тимови, високодиференцирани 
педијатриско неонатолошки тимови, адекватна опрема за згрижување 
на новородени со ниска и многу ниска. РТМ, формирање на национален 
регистар за прематуритет. 

б) рана детекција на вродени аномалии (до 20 ГО) - едукација на 
докторите за ултразвучна и лабораториска детекција на вродените 
аномалии кај плодовите како и нивна адекватна екипираност со 
соодветни современи софистицирани ултразвучни апарати, колор-
допер, како и друга лабораториска опрема за пренатална дијагностика; 
формирање национален центар за пренатална дијагностика; 
формирање национален регистар за конгенитални аномалии. 

А к т и в н о с т и НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА 

1. Стручно-методолошка помош во извршувањето на задачите кои 
произлегуваат од Програмата за активна здравствена заштита на 
мајки и деца во Република Македонија во 2000 година преку: 

- Посети на медицински единици на село и организирање 
на поливалентна патронажна служба во општините кои имаат 
стапка на смртност на доенчињата над просекот за Републиката -
вкупно 100. 

- Посети на диспанзери за предучилишни деца и диспанзери за 
училишни деца и младина - вкупно 50. 

- При овие посети ќе се изготват плановите за работа, ќе биде 
проанализирана целосната превентивна работа, ќе се изврши увид во 
спроведувањето на превентивните активности како и доктринарните 
ставови од доменот на превентивната и куративната заштита во 
согласност со препораките на СЗО, УНИЦЕФ и Конвенцијатана правата 
на децата. 



22 мај 2000 ^^^^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 40 - Стр. 2273 

Посети на регионалните развојни советовалишта. При овие посети 
ќе се врши увид во реализацијата на програмските задачи и 
спроведувањето на единствената методологија на работа - вкупно 
10. 

- Посети на диспанзери за жени и медицински единици на село од 
страна на гинеколог. При овие посети ќе се врши увид во 
спроведувањето на мерките за заштита на жените според 
програмата. 

- Ќе изготви Предлог-Програма за унифицирање на работата и 
организацијата на патронажната служба во целата Република, 

- Предлог-Програма за организирање на регионални развојни 
советовалишта во. Републиката, што ќе претставува организиран 
пристап- во раната детекција, евиденција,, - дијагноза и тимсќо 
следење на психбмоторниот развој на ризично“ родените "деца и 
децата со пречки во развојот по, унифицирани стандарди, 
критериуми и методологија. 

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

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

- Шифрирање на причините за смрт кај сите умрени доенчиња во 
Република Македонија. 

- Следење и. анализа на податоците од систематските прегледи на 
деца од 0-6 години. 

- Прибирање на податоците и регистрација на децата со пречки во 
развојот врз основа на пријавите од страна на Комисиите да 
категоризација на деца, оформување регистри по категорија на 
оштетување. 

3. Едукација на здравствениот кадар кој работи во примарната 
здравствена заштита според стандардите на СЗО/УНИЦЕФ и 

.Стратегијата за здравје (Здравје за сите др 2000-та година)-преку 
организација и учество на семинари. Во семинарите ќе-бидат вклучени 
и странски експерти од соодветна област. Континуираната едукација 
на здравствениот кадар кој работи во примарната здравствена 
заштита на жени и деца е основен предуслов за инплементирање на 
современи стандарди на меѓународното здравство во рамките на 
превентивната здравствена заштита.: 

- Семинар за лекари кои обезбедуваат здравствена заштита на 
предучилишни деца'(диспанзери за деца и медицински единици на 
село) со теми од актуелните проблеми во здравствената заштита на 
предучилишните деца со домашни експерти од определЈена област; 
Семинари за кадрите (тимовите) - од \ регионалните развојни 
советовалишта за работење по унифициран стандарди, критериуми 
и методологија; 
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- Семинари за здравствените работници од ПЗЗ, социјални работници, 
психолози, дефектолози, педагози и др. од регионот за 
воспоставување на ефикасна и организирана рана. детекција и 
евиденција на деца со ризик и деца со пречки во развој; 
Семинари за гинеколози-акушери, лекари од медицинските единици 
на село со цел да се развијат професионални и менаџерски 
способности во лратење на бременоста и "припрема за породување 
на трудницата преку предавања и практични вежби за здрава и 
сигурна бременост (вкупно 3 - во соработка со Клиниката за 
гинекологија и акушерство - Скопје). 
Семинари за гинеколози-акушери, лекари од медицинските единици 
на село за планирање на семејството и контрацепција (вкупно .3 - во 
соработка со Клиниката за гинекологија и акушерство - Скопје). 

- Семинари за-- лекари кои обезбедуваат, здравствена Заштита на 
училишни деца (диспанзери за училишни деца и младина и 
медицински единици на село) со теми од актуелни проблеми во 
здравствената заштита на училишните деца и младина со домашни 
експерти од определена област; 

- Семинари за средно-медицински кадар кои работат во здравствена 
заштита на мајки и деца (вкупно 3) за промоција на здрав начин на 
живот и унапредување на животна средина, за развивање на 
професионални и менаџерски способности ВО пратење на 
бременоста и припрема за породување на трудницата преку 
предавања и практични вежби за здрава и сигурна бременост, за 
планирање на! семејството и контрацепција (во соработка со-
Клиниката за гинекологија и акушерство - Скопје). 

- 15 регионални семинари за здравствени работници од примарна 
здравствена заштита за есенцијална нега на новородено со акцент 
на задачите на патронажната служба во Република Македонија; 

- Изготвување, печатење и дистрибуција на здравствено-воспитни 
материјали за промоција на здав начин 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 исхрана на трудницата, 
отпечатени на македонски, албански и турски јазик. 

4. Изготвување на: 

" Информација за здравствената состојба и заштита на мајките и 
децата во Република Македонија за 1999 година со Предлог-мерки 
(рок: Јуни 2000 година); 

^ Изготвување на Програма за активна здравствена заштита на мајки 
и деца за 2001 година (рок: Октомври 2000 година). 

1 изготвување и печатење на унифицирана листа на ризични фактори 
по која ќе се евидентираат ризично родените деца на цела 
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територија на Републиката, образец 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 семејството со контрацепција, 
физиологија на репродукција, превенција на болести на зависност 
(дрога, алкохол и пушење), превенција на сексуално трансмисиони ^ 
заболувања (СИДА) -вкупно 350 предавања и работа во мали групи. 
При овие предавања се користат аудиовизуелни методи (проекција на 
видеокасети, слајдови и др.). 

6. Интерсекторска соработка со државни и меѓународни ррганизации 
кои се вклучени во здравствената и социјалната заштита, на мајките и 
децата (Министерство за образование. Министерство -за труд и 
социјална политика, Републичкиот завод! за здравствена заштита, 
Клиниката за детски болести, Клиниката за гинекологија и 
акушерство, УНИЦЕФ, СЗО и др.). 

7. Стручен надзор и помош во работата на лекарските тимови кои 
работат во дисланзерите за деца, училишни деца и младина и 
диспанзерите за жени - вкупно 10 надзори. 

АКТИВНОСТИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЦЕНТРИ (дел за примарна 
здравствена заштита) и ЗДРАВСТВЕНИТЕ ДОМОВИ 

1. Водење на локален регистар со компјутерска евиденција и 
обработка на податоци и тоа: 
^ регистер за бремени жени, 
^ регистер за бројот на раѓањата во општината^ . 
^ регистер за перинатална и доенечка смртност, 
^ регистер за деца родени со ризик. 
- регистер за деца попречени во развојот, 
^ регистер за контрацептивни средства. 
2. Обезбедуваат навремено пријавување на децата родени со ризик во 
регионалното развојно советувалиште во предвидениот рок. 
3. Обезбедуваат ефикасно функционирање на: поливалентна 
патронажна служба на територијата на општината, диспанзери за 

' предучилишни деца, диспанзери за училишни деца и младина, ' 
диспанзери за жени и медицински единици на село во спроведување 
на мерките од Програмата. 
4. Обезбедуваат ажурно и квалитетно пополнување и прибирање на 
утврдениот обем на податоци на унифицираните обрасци за потребите 
на локалните регистри, внесување на податоци во персоналните 
компјутери. 
5. - Обезбедуваат точна месечна евиденција за одобрените и . 
извршените бесплатни прекини .на бременоста кај жени, како и 
аплицирање на бесплатни интраутерини влошки. 
6. Доставување на извештаи за видот и обемот на извршената 
здравствена заштита на жените и децата и здравственб-вослитната 
дејност до Министерството за здравство. 
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ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

За реализација на програмските активности за заштита на мајките и 
децата за 2000 година, потребни се вкупно 120,000.000,00 денари и 
тоа: 
Средства за медицински центри, здравствени домови и Завод за 
здравствена заштита на мајки и деца и Клиника за гинекологија и 
акушерствоСкоп је . 

Ред. бр. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.. 
6. 
7. 

8-
9-. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 16. 

17. 

Назив 
Печатење мајчина книшка 
Пренатални прегледи на бремени жени 
Патронажни прегледи на леунки 
РНо-гам (за негативни жени) 
Контрацептивни средства 
Абортуси кај жени со над 3 деца. 
Преглед на новородено од лекар во домашни 
услови 
Патронажни посети на доенче 
Следење на деца родени со ризик 
Стручно-методолошка помош на медицински 
единици на село и диспанзер^ за деца 
Семинари за лекари со теми од актуелните 
проблеми за здрав.зашт.на предучилиши и 
училишни деца 
Семинари, за средно-медицински работници 
Семинари за лекари и средно медицински 
работници со акцент на патронаж.служба 
Семинари за лекари и средно-медицински 
кадри за заштита на жените 
Семинари за развојно советувалиште 
Подготовка и печатење на пропаганден 
материјал 
Печатење на годишен извештај за 
перинатолошки резултати во Р. Македон и ја 

Износ во денари 
600.000,00 

34.000.000.00/ 
20.000.000,00 
17.600.000,00 
2.000.000.00 

11.200.000,00 
"9:000.000,00 

14.700.000,00 
3.200.000,00. 

-и.воо.ооо.оо 

600.000,00 

600.000,00 
1-.200.000.00 

800.000,00 

600.000,00 
2.000.000,00 

100.000.00 

ВКУПНО: 120.000.000^00 
Од Буџетот на Република Македонија ќе се искористат 12.800.000,00 
денари, врз основа на доставени фактури за извршена работа,: што 
изнесува 10,67% од вкупно потребните средства, а останатите 
финансиски средства ќе се обзбедат од Фондот за здравствено 
осигурување. 
За спроведувње на Програмата се грижи Министерството за здравство 
и по потреба поднесува Извештај до Владата на Република 
Македонија. 

Оваа ' програма се објавува во "Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 23-2081/1 Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 



22 мај 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 Бр. 40-Стр. 2277 

2027. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 5 од Законот за здравствена 

заштита ("Службен весник на Република Македонија'1 бр.38/91, 46/93 и 
55/95), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 
9.05.2000 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД СИДА ВО РЕПУБЛИКА.МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2000 ГОДИНА 

ВОВЕД 
Продолжува . интензивно спроведување на -мерките, и активностите 
насочени. кон. спречувањето и сузбивањето на СИДА.-та во ' Р-епублика 
Македонија, применувајќи ги истовремено доктринарните ставови и 
насочите предвидени со заедничката програма на-Обединетите Нации за 
ХИВ СИДА - WHO UAIICEF. UNDPA. Светската банка и др 

Програмата ќе биде реализирана од .страна на. здравствениените организации 
во соработка и со образовните установа. Македонскиот Црвен крст и 
средствата за јавно информирање дневниот печат. радиото и 
телевизијата. 

Со цел да се согледа раширеноста на асимптоматското носителство на 
XИB вирусот кај населението, на организиран начин ќе се вршат посебни 
прогамски- епидемиолошки, серолошки и клинички истражувања, ќе се 

.собираат податоци. за појавата и епидемиолошките карактеристики на 
ова заболување, а ќе се контролира и спроведувањето на утврдените 

мерки за спречување на пренесувањето и ширењето 

Воведување на активен метод на работа на сите нивоа со цел да се 
едуцира и запознае со заболувањето- и; начинот на-заштита не само 
здравствениот. образовниот и друг кадар, "туку и целото население, а 

особено загрозените групи. 

Основа цел на oвој метод на работа е секој поединец да биде вклучен во 
сопствената заштита и во заштитата на блиските и околината 
-Мерките"- и" активностите кои се превземаат од страна на .сите субјркти 
инволвирани во заедничката акција за спречување-и сузбивање на СИДА 

та во Република Македонија, е акативно и рано откривале на 
заразните. односно носителите на ХИВ вирусот, како и болните, со цел 

првите да се стават под епидемиолошки надзор: а вторите по потреба да 
се хоспитализираат и лекуваат. 

I. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

7. Основна здравствена з.аштита и санитарно-хигиенска и 
епидемиолошка дејност на територијата на Републиката 

Согласно* .препораките од Програмата, на Обединетите нации и нашите 
досегашни искуства, предвидени се следните мерки и активности:; 

а) систем на програмски епидемиолошки испитувања и 
надзор; 



б) лабораториски испитувања; 
в) едукација на здравствените работници; 

г) 'здравствено-воислитна активност за целото население во... 
Република Македонија, а особено за загрозените 
полулациони групи. 

Ad а) систем на епидемиолошки испитувања и надзор: 

• следење на епидемиолошката состојба во светот и кај нас. 
како и следење на светските и домашните искуства и 
достигнувања во оваа област;. 

• следење на спроведувањето на соодветните прописи-и 
стручни упатства; 

• организирање на епидемиолош.ки испитувања и навремено 
откривање на заболените од СИДА и лица заразени со ХИ8 
вирусот, првенствено кај одделни ризични категории на 
население; 

• организирање на здравствен надзор, над заболените и 
заразените со ХИВ вирусот и епидемиолошки истражувања 
кои опфаќаат испитување на околината, односно 
контактите (сексуалните партнери. , членовите на 
семејството посебно децата, лица што злоупотребуваат 
опојни дроги), контрола на крвта, со почтување на 
анонимност при постапките; 

• испитување на СИДА на хоспитализираните болни по 
епидемиолошки индикации; 

• организирање на лекување на заболените во соодветна , 
здравствена организација; 

• евиденција и пријавување на заразените, заболените и 
умрените од СИДА и тоа во посебна евиденција за 
наведените лица. Индивидуалното пријавување се врши со 
соодветна пријава за носителство на ХИВ. за заболување 
од СИДА или смрт од СИДА во 2 примероци, доверливо, во 
затворен плик. Оваа пријава ја пополнува медицинската 
установа која го утврдува носителот на ХИВ. односно 
заболениот од СИДА. или смрт од СИДА (Клиниката за 
инфективни заболувања и фебрилни состојби или 
Републичкиот завод за здравствена заштита - Скопје) 
Истата пријава се доставува до Републичкиот завод за 
здравствена заштита Скопје, со назнака до 
епидемиолошко одделение, до Заводот за здравствена 
заштита во местото на постојано жителство ,на пациентот, 
со иницијали на лицето, шифра на заболувањето според X-
та меѓународна класификација на заболувањата, како и 
други податоци за лицето и заболувањето, кои се наведени 
во пријавата. при што е потребно комплетно пополнување 
на истата. 

Републичкиот завод за здравствена заштита редовно врши пријавување 
до Министерството за здравство и изготвува соодветни извештаи за 
заразените, заболените и умрените од СИДА. согласно барањата на СЗО 
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Ad 6) лабораториски испитувања 

Тестирање на крвта со цел да се утврди присуство на вирусот на СИДА, се 
врши. во здравствени организации. 

• тестирањето се врши со ЕЛИСА .методи и други поосетливи 
методи. имунофлуоресценци)а. радиоимунопреципитација и 
др. најмалку на два различни апарати. Доколку и вториот 

^ тест е позитивен се врши конфискација со тестот Western -
; bioc ; : 
• дефинитивна лабораториска дијагноза за носителство на 
ЖИВ. односно утврдување на антитела или антигон на 
вирусот се врши во Републичкиот завод за здравствена 
заштита - Скопје и Клиниката за1 инфективни заболувања и 
фебрилни состојби при Клиничкиот центар - Скопје, кои се 
единствени референтни организации во државата. 

• задолжително се врши тестирање на крвта на присуство 
на антитела на вирусот на СИДА одделно кај секоја доза 
крв за трансфузија, продуктите од крвта, како и при 
трансллатација на органи и ткива. 

Ad а) едукација на здравствените работници 

За - едукација и информарање на здравствените работници се 
организираат предавана стручни состаноци и семинари. Здравствените 
работници редовно ќе бидат информирани заепидемиолошкат-а состојба 
во земјата и светот, медицинските достигнувања во борбата против 
СиДА-та. како и со стручните ставови, а особено: 

• посебна едукација и информирање се спроведува во однос 
на здравствените работници кри вршат дијагностика, 
превенција и лекување на лицата од групи под ризик 
(невропсихијатри, дерматовенеролози. инфектолози, 
стоматолози, лабораториски работници и други); 

« информирање и едукација на парамедицинските-работници 
кои по .природата на својата работа доаѓаат во кантакт со 
заразените лица или учествуваат во информирањето на 
населението за СИДА; 

• Клиниката за заразни болести и фебрилни состојби при 
Клиничкиот центар, Републичкиот завод за 
трансфузиологија, Републички завод за здравствена 
заштита и Центарот за воено здравствени установи ги 
утврдуваат доктринарните ставови во поглед на 
.епидемиолошките, лабораториските активности, 
лекувањето, здравственото воспитување и останатите 
мерки насочени за спречување на СИДА-та. Во врска со 
тоа. се изготвуваат стручни упатства за здравствените 
работници. 

Ad г) здравствено-воспитна активност 

Имајќи предвид дека единс.твен ефикасен метод за спречување на 
Ширењето на заразата со аирусот на СИДА претставува потполна 
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информација за природата на заразата, патиштата на ширење и начинот 
на заштита, здравственото просветување и воспитување е задолжителна 
мерка која се спроведува во сите средини. 

Покрај здравствените работници, кои го спроведуваат здравственото 
просветување, и воспитување, ќе бидат оспособувани и стручно 
усовршувани и други профили на едукатори, како просветните работници, 
активности на Македонскиот Црвен крст. журналисти социјалните 
работници и др 

Содржината и начинот на информирање се прилагодува на средината во 
која се спроведува здравствено-вослитната активност, возраста и нивото 
на општата и здравствената култура. 

Здравствено воспитување се спроведува во основните училишта согласно 
"Програмата за здравствено врспитување на децата во осумгодишните 
учипишта за спречување и сузбивање на ширењето на СИДА“. 

Заради најшироко информирање на населението се спроведува: 

^ организирање на предавања во работните и други 
организации и заедници; 

^ воведување постојани написи во дневниот печат со 
информација за епидемиолошката состојба, совети, новини 
во медицинските достигнувања, разни соопштенија, 
одговори на прашања и тн., 

° соработка радиото и телевизијата во информативните и 
здравствено-воспитните емисии- вклучувајќи и 
подготвување на спотови; 

9 во работата со посебно загрозени категории население, се 
применуваат методи на воспитување во согласност со 
специфичностите на тие категории (наркомани, 
деликвенти, проститутки, работници во земјите со висок 
ризик од зараза и сл); 

о спроведување на посебен пристап кон лицата заразени со 
вирусот на СИДА. 

Здравствените организации од 1 а) во соработка со Собранието на 
Македонскиот Црвен крст вршат координација на здравствен^ воспитната 
дејност во цената Република преку: 

? заеднички подготвен леток, со основните информации за 
СИДА. начинот на нејзиното ширење и мерките за заштита: 

+ заеднички плакат (постер); 
^ типизирани предавања; 
^ здравствено-воспитен материјал за нашите работници во 
странство. 

2. Задачи на Републичкиот завод за здравствена заштита 

За остварување на целите и активностите утврдени со оваа програма. 
Р е п у б л и ч к и о т завод за здравствена заштита ги спроведува следните 
мерки и активности 
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• учествува во изготвување на годишните планови на 
заводите за здравртвена заштита за спречување на 
ш.ирењето на ХИВ/,СИДА, посебно во подрачјата со поголем 
ризик, односно општините во кои во претходните години е 
регистриран болен, односно носител на ХИВ. 
ќе организира 10 - регионални советувања и состаноци, во 

соработка . со заводите за здравствена заштита и 
подрачните единици на заводите со ра-ководителите на 
медицинските центри, здравствените домови. 
Македонскиот Црвен крст и други институции. . На 
советувањата ќе бидат разработени мерките и 

активностите за спречување на ширењето на СИДА-та во 
регионот, како и за секоја подрачна единица посебно; 

• одржување на 2 регионални семинари на кои 
здравствените работници ќ-е се запознаа.т • поблиску со 
раширеноста. преземените епидемиолошки мерки, 
дијагностиката. клиничката слика, други мерки и новини t  
во врска со СИДА-та, како и мерките кои треба да- се 
спроведуваат за спречување на ширењето -и ' раното 
откривање на носителите на ХИВ и заболените од СИДА; 

• епидемиолошки увид во состојбата околу спроведување на 
единствена методологија на вршење на серолошка 
дијагностика на теренот во врска со откривање на ЖИВ, 
спрема стандардите на СЗО; 

• по единствена методологија ќе се вршат серолошки 
дијагностика за СИДА-та. Ќе биде извршен надзор и 
пружена стручна помош во повеќе здравствени 
организации; 
Епидемиолошки истражувања и серонадзор ќе се 
спроведува по епидемиолошки индикации, заради 
откривање на.изворите и патишта-та на пренесувањето на 
СИДА-та. подобрување на знаењата за однесувањето-на 
посебните популациони групи со ризично однесување За 
таа цел ќе извршат 30 епидемиолошки испитувања и .400 
до 500 серолошки анализи по епидемиолошки индикации; 

• води континуирана евиденција за секој носител на ХИВ. 
болен односно умрен од СИДА, преку пријавите доставени 
од Клиниката за инфективни заболувања и фебрилни . 
состојби кои се доставуваат за секој поединечен случај, во 
затворен коверт, доверливо со назнака до 
Епидемиолошкото одделение и еден примерок од 
пријавата до Заводот за здравствена заштита, односно до 
неговата подрачна единица; 

• за секое лице за кое ќе се утврди дека е носител на 
вирусот или болен од СИДА, епидемиологот во Заводот за 
здравствена заштита или од Републичкиот завод за 
здравствена заштита зема епидемиолошка анамнеза и 
дава совет за соодветно однесување. "Позитивните'1 лица 
се ставаат .,под постојана епидемолошка контрола и, се 
следи нивната здравствена состојба. Болните кај кои 
привремено е санирана состојбата о д ; опортунистичко 
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заболување и се отпуштени од Клиниката се 'под постоен 
епидемиолошки надзор. За таа цел „ќе се земат 20 
епидемиолошки анамнези на терен во општините. 
^ за сите пријавени случаи на ХИ8 позитивитет, болест или 
смрт од СИДА, се води посебна .медицинска евиденција и 

документација во Републичкиот завод за здравствена 
заштита и во заводите за здравствена заштита; 

^ се врши здравствено-вослитна дејност меѓу населението 
заради обезбедување, на одговорно однесување на секој 
поединец, создавање на широк - круг на здравствени 
соработници во социјалната, 'детската заштита и 
образованието; како- основна мерка за превенција и 
сузбивање на ширењето на ХИВ/СИДА-. За таа цел-активно' 
ќе . учествува во изготвување и дистрибуција^ на 
здравствено-просветен материјал: плакати, филмови, 
касети, брошури, списанија и др. Исто така ќе се одржат 
пригодни предавања за основните карактеристики на 
ХИВ/СИДА, епидемиологијата, клиничката слика, 
раширеност во светот, мерките за спречување на 
ширење на СИДА-та во 20 средни училишта за учениците 
и наставниот кадар, 4 настапила телевизија и радио и 4 
настапи со интервјуа во дневниот лечат; 

° Републичкиот завод за здравствена заштита организира 
лонгитудинално следење на. 'сите. серолозитивни во 
Републиката, со цел да се утврди должината на траењето 
на асимптомниот период на носителство на вирусот и 
факторите кои на тоа влијаат. Се следи порастот на 

-серолозитивитетот и факторите кои допринесуваат за 
неговиот пораст; 

° Републичкиот завод за здравствена заштита врши увид и 
стручен епидемиолошки надзор во здравствените 
организации над преземените мерки предвидени во 
прописите за спречување и сузбивање на ширењето на 
ХИВ/СИДА. За таа цел ќе се извршат 30 надзори на терен 
во здравствените организации и заводите за здравствена 
заштита; 

° Републичкиот завод за здравствена заштита ги 
координира активностите на заводите за здравствена 
заштита предвидени во Програмата и директно учествува 
во пружањето на стручно-методолошка помош, околу 
спроведувањето на доктринарните ставови во поглед на: 
лабораториската дијагностика, епидемиолошкиот надзор, 
здравственото воспитание и останатите активности 
насочени за спречување на СИДА-та. во согласност со 
соодветните достигнувања и искуства во светот, односно 
препораките на СЗО. во врска со , тоа се изготвуваат 
информации, стручни упатства, по потреба се иновира и 
дополнува "Програмата за здравствено воспитание на 
децата и младината во основните и средните училишта за 
спречување и сузбивање на ширењето на СИДА-таи. 
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е Републички завод за здравствена заштита изготвува и 
годишен извештај за реализација на Програмата, кој се 

доставува до Министерството за здравство најдоцна до 
31.03,2001 година. 

3. Активности на заводите за здравствена заштита 

^ активно учествуваат во спроведувањето на Програмата-. 
^ ја следат состојбата на СИДА-та во светот и во нашата земја како. и 

најновите достигнувања во врска со спречување- и сузбивање' на 
болеста; 

^ учествуваат во изготвувањето на оперативни планови за успешно 
спроведвуање на мерките за превенција- на ширењето на СИДА-та во 
своите општини и регионите кои ги покриваат заводите; 

^ организираат и непосредно одржуваат предавања, семинари и стручно 
усовршување на здравствените работници околу спречувале и 
сузбивање на СИДА-та; 

- организираат и одржуваат предавања за населението, на своето 
подрачје. и тоа во работни организации, основни училишта, средни 
училишта преку радио и. локална телевизиска мрежа, лечат, 
индивидуални разговори со поединци; 

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

^ водат посебна евиденција и документација; 
- изготвуваат и доставуваат до Републичкиот завод за здравствена 

заштита четири тримесечни извештаи за спроведените мерки и 
активности на својата територија; 

ј . изготвуваат годишен извештај за реализација на Програмата за 
заштита на населението од СИДА за 1999 година и го доставуваат до. 
Републичкиот завод за "здравствена заштита најдоцна до 1.03.2000-
година; 

- изготвуваат програми за заштита на населението од СИДА за своето 
подрачје и по еден примерок доставуваат до Републичкиот завод за 
здравствена заштита најдоцна до 30.10.2000 година, со свои предлог 
мерки и активности.за следната календарска година. 

^ . ^ - . 

4. Активности на Институтот за епидемиолошка и биостатика со 
медицинска информатика при Медицински факултет 

% систем на програмски. епидемиолошки испитувања:- следење на 
епидемиолошката состојба.во светот и кај нас.а посебно во-соеедните 
држави како и стручните и научните достигнувања во оваа област; 

^ проучување на законските и стручни упатства и нивното спроведување 
во земјите во светот, посебно во соседните земји каде што има СИДА; 

^ организирање и спроведување епидемиолошки "истражувања 
.(анамнестички и кохортни) во Република Македонија - во повеќе 
региони во државата, заради процена на лреваленцијата и 
имциденцијата на болни од СИДА и ХИВ позитивни лица и согледување 
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евентуални каузални асоцијации меѓу одреден ризик или фактори и 
дистрибуцијата на оваа болест меѓу специфични популациона групи, 
заради тестирање на формулирани специфични тентативни емпириски 
проверливи работни лретпоставки за идентификација на ризик 
факторите што се асоцирани со оваа болест во нашата Република. 

" воспоставување континуирана стручна соработка на проблемот на 
СИДА и негово решавање со: Клиниката за инфективни болести и 
фебрилни состојби, Републичкиот завод за здравствена заштита-
Сколје. Заводите за здравствена заштита во Републиката, Институтуте 
и Катедрите по епидемиологија на Медицинските факултети, во прв 
ред во соседните, земји, заради размена и обезбедување најнови 
информации во врска со овој проблем, размена на искуства и 
изготвување заеднички проекти, пренесување на искуства и 
изготвување на проекти за примена кај нас, а и учество во заеднички 
проекти; 

^ воспоставување континуирана едукација на . студентите, 
слецијализантите, магистрантите . и докторантите, како и на 
здравствените, работници кои се занимаваат со дијагностика 
превенција и лекување во врска со епидемиолошката состојба во 
земјата, соседните држави и светот, медицинските достигнувања во 
борбата против СИДА-та, стручните и,доктринарните ставови во по т е д 
на епидемиолошките лабораториските активности, лекувањето 
односно хоспитализацијата, здравственото воспитание и останатите 
активности насочени во согласност со соодветните достигнувања и 
активности кај нас и во светот. 

^ организирање лонгитудинални студии за следење на .болните и ХИВ 
позитивните лица во Републиката, со цел да се утврди кај колку, од нив 
ќе се појави егзацербација на болеста односно други проблеми како 
компликации, како и за идентификација на факторите кои се асоцирани 
со тие појави (следење на нивната здравствена состојба, надзор на 
нивната околина); 

- организирање на тренинг курсеви за психосоцијална и здравствена 
работа со луѓе кои живеат со заболени од СИДА или инфицирани од 
ХИВ вирусот; 

^ епидемиолошко следење и соработка со казнено-лоправните установи 
поради се поголемиот пораст на осудени лица - зависници од 
наркотични дроги, поради што постои потреба и кај група на 
пациенти превентивно да се делува на планот на заштита ^ СИДА и 
слични здравствени проблеми во затворите; ' : 

^ организирање и спроведување понгитудинална студија за следење на 
преваленцијата на ХИВ серопозитивитетот меѓу популацијата 
крводарители (искористени како репрезентативен дел - примерок од 
општата популација) во Република Македонија, заради процена на 
пропорцијата на ХИВ серопозитивните меѓу општата популација; 

^ ќе се изготвуваат извештаи и информации до Министерството за 
здравство, Републичкиот завод за здравствена заштита, Здравствен 
дом - Скопје и Заводите за здравствена заштита во Републиката; 

^ изготвување повремени информации, стручни упатства, летоци, 
брошури, предавања, студии, аудио и видео касети и други материјали 
И настапи во средствата за јавно информирање кои ќе придонесат на-
полето на здравственото воспитание;!'^ 
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^ организирање и одржување семинари за здравствени работници во 
врска со најновите научни сознанија за резервоарите, изворите, 
патиштата на пренос на вирусот, како и за мерките за спречување и 
сузбивање на заболувањето и најсовремените мерки за заштита при 
работа во здравствените установи; 

' организирање и спроведување семинари и предавања за едукација на 
здравствени работници за користење современа информатичка 
технологија .(персонални компјутери и др.) во секојдневната стручна 
работа. 

^ набавка на стручни списанија и материјали. 

5. Лекување на болните од СИДА во Република Македонија--

Болните, или на СИДА сомнителните лица се лекуваат во Клиниката за 
заразни болести и фебрилни состојби при Клиничкиот центар - Скопје, на 
сметка на Фондот за здравствено осигурување. 

Кај билните од СИДА лекувањето во Клиниката трае се до повлекување 
на клиничките манифестации. Понатамошната контрола на здравствената 
состојба го презема здравствената организација според местото на 
живеење на болниот. Доколку дојде до влошување, истиот повторно се 
хоспитализира во Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби. 

6. Клиника инфективни болести и фебрилни состојби 

Активностите на Клиниката за инфективни болести и фебрилни 
состојби ќе ги сочинуваат: едукација, учество -во програмските 
епидемиолошки испитувања со тестирање на крвни примероци, 
контролирање на ЖИВ; позитивните лица, дијагностицирање и лекување 
на заболените од СИДА. Во едукацијата“ и епидемиолошките испитувања 
ќе- бидат .вклучени и епидемиолошките одделенија на заводите за 
здравствена заштита во Република Македонија во зависност од 
состојбите, а во координација со Клиниката 

6.1. Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби ќе врши 
континуирана едукација за начините на трансмисија и превенција од ЖИВ 
инфекциите, со која ќе бидат опфатени: општото население, зависници од 
дрога, лица со ризично сексуално однесување.-заболени од сексуално 
преносливи заболувања,' ХИВ инфицирани и болни од СИДА, членови на 
фамилиите на инфицираните со ХИВ и болни од СИДА студенти на 
Медицинскиот и Стоматолошкот-факултет. 
Истите ќе се одвиваат во видна. 

- организирани предавања заедно со останатите носители на 
.активностите од Програмата за која .цел ќе се прикажуваат соодветни 
филмови, дистрибуирани од страна на СЗО, ќе се користи пропаганден 
материјал во вид на брошури и плакати за превенција од ЖИВ, 
припремен од страна на Комисијата за заштита на населението од 
СИДА во Република Македонија; 
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настапи и учество во средствата за јавно информиран); 
работа на советувалиштето) за СИДА во состав на Клиниката за 
инфективни болести и фебрилни состојби; 
работа на- субспецијалистичка и хепатолошка амбуланта каде се 
контролираат повеќе припадници на ризичните групи за ХИВ инфекција 
пред се поради црнодробно оштетување; 

во тек на хоспитализацијата на болните од СИДА и во тек на 
контролирање на инфицираните лица. 

6.2 Клиниката ќе учествува активно и во едукација на медицинскиот 
персонал во Републиката: 

запознавање со моделот на трансмисија на ХИХ. а соодветно на тоа и 
со препораките од страна на СЗО за заштита од истата во тек на 
извршувањето на работните обврски. Овие задачи ќе бидат остварени 
со повеќе предавања и директни контакти со здравствените лица. 
запознавање и со најновите сознанија за клиничките манифестации кај 

инфицираните и болни од СИДА со цел понавремено да се поставуваат 
индикациите за спроведување на испитувања и дијагностицирање на 
болеста што пак од своја страна директно ќе учествува во превенција 
на ХИВ: Истото ќе се остварува со планирани предавања и директни 
контакти со сите заинтересирани здравствени организации. 

6.3. Тестирање на крвните примероци (3000) за утврдување на присуство 
на антитела за ХИВ кај: 

припрадници на ризични групи поради ризично однесување и тоа: 
интравенски корисници на дрога од кои еден дел се и штитеници во 
казнено-поправни и воспитно-поправни установи, особено со ризични 
сексуални контакти и др. 
пациенти со ризик за ХИВ' инфекција поради одредени медицински 
интервенции; 

- сексуални партнери на ХИВ инфицирани лица; 
- новородени од мајки со позитивен ХИ8 статус до 15 месечна возраст; 
- членови на фамилиите на инфицирани лица; 
- лица кај кои е поставена медицинска индикација за спроведување на 

испитувањето; 
- доставани материјали од здравствени организации во Република 

Македонија; 

Серолошките испитувања ќе се вршат во имунолошката лабораторија при 
Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби која е и 
референтна лабораторија во однос на оваа инфекција, со користење на 
сензитивни и специфични елиса китови а со придржување на препораките 
од страна на СЗО за утврдување на ХИВ инфекцијата кај испитаниците. 

6.4. Следење на здравствената состојба на ХИ8 позитивните лица со 
редовни контролни анализи кои ќе опфатат рутински лабораториски но и 
вирусолошки и микробиолошки испитувања и одредување на состојбата 
на имунолошкиот систем преку пратење на бројот/процентот на Ѕ04 и С08 
клетки 
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6.5. .Поставување на дијагнозата СИДА КАЈ заболените лица според 
светските препораки и критериуми. 

6.6. Дијагностицирање и пратење на опортуните и други инфекции, како и 
други манифестации во состав на СИДА. 

7. Активности на Стоматолошките клиники 

Стоматолошките клиники при Стоматолоткиот факултет - Скопје ги % 

вршат следните програмски "активности: 

ф стручен надзор и помош на стоматолошките служби во 
здравствените организации, со цел поблиску да се 
запознаат здравствените работници со карактерот и 
начинот на заштита на пациентите и здравствените 
работници, како и начинот на дезинфекција на опремата и 
инструментите кои се користат во секојдневната 
стоматолошка практика (во 30 општини во 

ч стоматолошки служби и приватни ординации); 
в пружање на стоматолошка помош во врска со 
дополнување на најнеопходната опрема, инструменти- и 
заштитни -средства, заради природата на стоматолошката. 
дејност поврзана со крварење и опасност од пренесување 
на СИДА. Оваа дејност ќе се изврши (во 30 здравствени 
организации); 

^ ќе "се контролира спроведувањето на стручното упатство 
за заштита, од СИДА кое е издадено од страна на 
Стоматолошките клиники и доставено во адекватен број до 
сите стоматолошки служби, во Републиката. Оваа контрола 
ќе се изврши во 50 стоматолошки служби и приватни 
ординации во Републиката; 

в .Стоматолошките- клиники ќе организираат 4 регионални 
советувања за здравствениот кадар во стоматолошката 

. дејност, за да се пренесат најновите сознанија за заштита 
од овие заболувања. Се одржува 'и еден тродневен 
едукативен стручен собир' за сите стоматолози од 
Република Македонија, за поопширно презентирање на 
епидемиологијата, етиопатогенезата, клиничката слика и 
начинот на превенција од ХИВ инфекција, со посебен осврт 
на опуртунистичките инфекции од оваа болест; кои се 
манифестираат во усната шуплина, а со цел за заштита на., 
пациентите од заразување,, 

+ во наставната програма на студенти предвидени се 
предавања Од оваа проблематика за да истите би можеле, 
да се запознаат со'карактеристиките на ова заболување, 
патот и начинот на ширење на .инфекција и начинот на 
превенција, односно заштита на пациентите и кадарот; 

^ усовршување на стоматолошкиот кадар од 
Стоматолошките клиники преку размена на искуства со 
други клиники.во Балканските земји, Европа и светот, 
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учество на семинари, симпозиуми и конгреси на кои се 
изнесуваат современи сознанија за проблемот на СИДА-та 
посебно во'стоматолошките дејности; 

^ стручен надзор и контрола во врска со заштита од СИДА 
на пациентите ќе се врши во сите стоматолошки служби на 
подрачјето на Република Македонија. двапати во 
годината; 

+ преку средствата за јавно информирање, дневен лечат, 
радиото и телевизијата се известува населението за 
преземените мерки за нивна заштита во стоматолошки^ 
дејности, а докторите за новините за СИДА ќе настапат на 
радио, телевизија, како и во дневниот печат најмалку 4 
пати годишно. 

8. Активности на Републичкиот завод 
за трансфузиологија 

Републичкиот завод за трансфузиологија врши: 

^ заради превенција од пренесувањето на СИДА (ХИВ-инфекција) 
преку крв и крвни деривати, ќе се изврши контрола на 19 станици 
за трансфузија по 3 пати годишно; 

^ испитување на околу 55.00.0 шишиња на крв на СИДА,-земени од 
екипите на Републичкиот завод за трансфузиологија и : од 19 
станици за трансфузиологија во Република Македонија (Битола, 
Гевгелија, Кавадарци, Кочани: Куманово. Охрид, Прилеп, Струга, 
Струмица, Тетово, Велес, Гостивар, Кичево. Крива Паланка. 
Дебар, ЦВЗУ-Скопје, Градска хируршка болница-Сколје, Болница 
"Чаир1“-Скопје и Штип). . Заводот ќе изврши и посебен контролен 
лабораториски преглед во самите станици за трансфузија на 1.500 
единици на крв испитани од овластените станици по случаен 
избор; 

^ 'набавка на реагенси за испитување на ХИВ-антитела, со 
финансиски средства од Фондот за здравствено осигурување; 

^ 6 семинари за здравствени работници од трасфузиолошката 
дејност за спроведување и контрола на лабораториската работа 
во врска со определувањето на ХИВ-антителата, водење на 
документација и обработка на резултатите; 

^ семинари за здравствено просветување и воспитание на 
дарителите на крв во врска со ХИВ инфекцијата (60 поголеми 
работни организации, училишта, факултети во Скопје и 
општините); 

в повремен стручен надзор и стручна помош на станиците за 
трансфузиологија во општините, посебно во врска со 
лабораториската дијагностика на СИДА-та (3 пати годишно); 

^ настапи на радио и телевизија, како и во дневниот лечат 
(најмалку 20 пати годишно); 

Републичкиот завод за трансфузиологија изготвува и доставува извештај 
до Министерството за здравство. Републичкиот санитарен и здравствен 
инспекторат и до здравствените организации, каде што е извршен 
стручниот надзор. 
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9. Активности на ЈЗО Психијатриски болница - Скопје 

Интензитетот на интравенската злоупотреба на хероин во Република 
Македонија е во постојан пораст. Врз основа на светските искуства за 
поврзаноста на интравенската злоупотреба на хероин и ширењето на 
епидемијата на ХИв/СИДА, :како и врз основа на некои епидемиолошки-
индикатори (пораст на бројот-на "случаи со ТБЦ, нагол пораст на случаи со 
заразни заболувања пренесени по сексуален пат и високата лреваленција 
на хепатитис Ц кај лицата што злоупотребуваат дроги)% неопходни се 
интензивни и континуирани активности за превенција на појавата на СИДА 
кај лицата што се зависни од дроги. За таа цел ЈЗО Психијатрија 
болница Скопје во соработка со Психијатриската клиника при Клиничкиот 
.центар - Скопје и со невролсихијатриските одделенија во медицинските 
центри во Република Македонија: 

^ ќе организира советување на тема: "Организација на здравствената 
служба за лекување на лицата зависни од дроги“; 

^ ќе пристапи кон подготовка на методоло.шко упатство за третман на 
лицата зависни од хероин; 

^ ќе организира советување на тема "Местото и значењето на терапијата 
со метадон во превентивата на ширењето на ХИВ/С.ИДА и на 
заболувањата преносливи по сексуален пат; 

' ќе организира советување за улогата на лекарите од примарната 
здравствена заштита за превенција на ширењето на ХИВ/СИДА кај 
лицата зависни од дроги; 

^ ќе организира советување за значењето на. активностите за 
"Намалување на штетата“ како метод за спречување на ширеното на 
ХИВ/СИДА каЈ лицата што злоупотребуваат дроги; 

^ во соработка со Републичкиот завод за здравствена заштита ќе 
собира, обработува и публикува податоци за годишната инциденција на 
случаи на инфекција со Хепатит : В и и како и со вирусот на ХИВ кај 
лицата зависни од дроги,-

' на средствата за јавно информирање редовно ќе им пружа информации. 
за поврзаноста на интравенската злоупотреба на дроги и ХИ8/СИДД. 

^ со Републичкиот завод за унапредување н,асоцијалните.дејности ќе 
организира советување на тема: "Улогата на социјалните работници во 
превентивата на ХИВ/СИДА кај лицата зависни од дроги“; 

' ќе пружа стручно-методолошки упатства при изготвувањето на 
пропагандни, информативни и едукативни материјали за превентива за 
ХИВ/СИДА кај ризичните групи; 

- ќе извршува други задачи што се од заеднички интерес со останатите 
учесници во Програмата. 

10. Активности на Институтот за клиничка биохемија 

Институтот за клиничка биохемија во склоп на секојдневната работа од 
добиените материјали во сопствената лабораторија, како и од програмски ^ 
земените, врши испитување на антителата на ХИ8-вирусот, кај лица со 
зголемен ризик: 
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^ пациенти на хронична хемодијализа - 210 пациенти; 
^ пица кои-припаѓаат на ризичните групи - 60; 
е хоспитализирани пациенти со епидемиолошки индикации 
80; 

о пред операција со епидемиолошки индикации - 60; 
- пред породување со епидемиолошки индикации - 60; 
^ останати хоспитализирани со епидемиолошки индикации 

30; , 
^ крвта добиена во Институтот за други испитувања, од 

хоспитализирани и ^хоспитализирани, континуирано се 
испитува и на антителата на ХИВ-вирусот-100. 

Со овој серолошки надзор се смета дека ќе се опфатат лица кои.имаат 
епидемиолошка индикација и тоа пред се лежечките болни - на 
Клиниките ОД КЛИНИЧКИОТ центар , 

Во случај на двапати тестирана позитивна мостра се праќа за тест за 
потврдување со Western blot - тест 

Институтот за клиничка биохемија: 

ѓ води посебна евиденција и документација за 
лонгитудиналното следење на -откриените носители на 
вирусот на СИДА; 

+ врши, стручен надзор и дава стручна помош во сите 
лаборатории за медицинска-биохемија во Републиката, со 
цел да се изготват : планови . за превенција на 
пренесувањето на СИДА-та на пациентите преку земање на 
материјал и крв за испитување,-, како и меѓу стручниот 
кадар кој работи со овој инфективен материјал (ќе се 
извршат 2 надзори годишно во сите лаборатории за 
клиничка биохемија во здравствените организации); 

^изготвува, и доставува извештаи до : Министерството за 
здравство,-односно Републичкиот санитарен и здравствен 
инспекторат и до здравствените организации, каде е 
извршен надзорот^ 

^ организира регионални советувања на здравствениот 
кадар .во лабораториската дејност, за да се пренесат 
најновите сознанија, за заштита од СИДА-та (во 4 
здравствени организации во Републиката); 

+ ги следи најновите сознанија во врска со заболувањето, а 
посебно лабораториската дијагностика, преку набавка на 
соодветна литература, часописи, материјали од одржани 
стручни и научни состаноци во светот, стручно 
усовршување на кадарот со посета на соодветни 
лаборатории надвор од. Републиката, семинари,. научив 
состаноци, конгреси на кои се изнесуваат современи 
сознанија со цел за унапредување на лабораториската 
дијагностика и пренесување на најновите достигнувања 
преку наставата на студентите. 
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11. Активности на Македонскиот Црвен крст 

' организира 4 регионални семинари за обука на кадри за 
предавачи за здравствено воспитување во врска со 
спречувањето и ширењето на СИДА-та; 

^ спроведува интензивна здравствено-вослитна дејност со 
младите генерации: предавања, проекција на филмот 
"СИДА-та“и младите- и др. во соработка со општинските 
организации на Македонскиот Црвен крст и 50 предавања 
во поголемите училишта со проекција на филм; 

^ подготвува брошура, плакати и летоци за СИДА-тд, со кои 
ги снабдува организациите на Македонскиот Црвен крст во 
сите општини во Републиката и здравствените организации 
на нивно подрачје 

12. Активности на Републичката стручна комисија за 
организирање и предлагање на мерки за заштита 
од СИДА 

Комисијата: . 
* изготвува предлог-програми. планови., иновирање на 

постоечката 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 опасност 
од појава на СИДА во Републиката; 

^ изготвува годишен извештај за извршените активности по 
Програмата и истиот го доставува до Министерството за 

/здравство, најдоцна до крајот на март 2001 година; 
1 членовите на Комисијата ќе настапуваат на радио и 
телевизија, како и во дневниот-, печат најмалку, 5 пати 
годишно 

^ членовите на Комисијата ќе учествуваат на стручни 
семинари, симпозиуми, конгреси, каде ќе се запознаат со 
достигнувањата во светот од ова аобласт. 

II. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

За реализација на мерките и активностите за заштита на населението од 
СИДА за 2000 година потребни се вкупно 36.000.0.00,00 денари и тоа: 
Ред. Назив Износ во денари 
бр. 

1 Основна здравствена заштита 
(амбулантно-лоликлиничко испитување, 
хигиенско-епидемиолошка дејност на 
територијата на Р е п у б л и к а т а 500.000,00 
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2. Активности на Републички завод за 
здравствена заштита 4.000.000,00 

3 Институт за епидемиолошка. и 
биостатистика со медицинска 
информатика при Медицински факултет 1.500.000.00 

4. Активности на Клиниката за инфективни 
болести и Фебрилни состојби при Клинички 
центар 4.500.000.00 

5. Активности на Стоматолошките клиники 
при Стоматолошки факултет 3.000.000,00 

6. Активности на Републичкиот завод за 
трансфузиологија 3.500.000.00 

7. Активности на Болницата за душевни 
болести "Бардовци" - Скопје - Центарот за 
болести на зависности 1.800.000,0р 

8. Активности на Институтот за клиничка 

биохемија при Клинички центар 2.100.000.00 

9. - Активности на Македонскиот Црвен крст -1 500.000.00 

10. Активности на Републичката комисија 600.000.00 

ВКУПНО: 36.000.000,00 

Од Буџетот на Република Македонија ќе се искористат 5.800.ООО,00 
денари врз основа на доставени .фактури за извршена работа, што. 
изнесува 16,12% од вкупно потребните средства, а - останатите 
финансиски средства ќе' tie обезбедат од Фондот за здравствено 
осигурување. 

Оваа програма се' објавува во "Службен весник на Република 
Македонија" 

Број 23-2077/1 Претседател на Владата 
9 мај 2000 година н а Рпублика Македонија, 

Скопјe Љубчо Георгиевски, с.р. 

2028. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 4 од Законот за здравствена 

заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/91, 46/93 и 
55/95), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 
9.05.2000 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО 

в о РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА 
В О В Е Д 
Туберкулозата сеуште преставува актуелен проблем на човештвото 

денес. Епидемиолошката состојба на туберкулозата кај нас и во светот 
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значително е влошена со зголемување на т,н резистентни соеви на 
туберкулоза кои претставуваат особен- терапевтски проблем. Појавата на 
резистентни соеви на бацилот на туберкулозата уште повеќе го отежнува 
проблемот со туберкулозата. 
Доколку туберкулозата не се стави под контрола во светски размери, 
Светската здравствена организација предвидува дека во текот на 
последната деценија од овој век ќе има 90 милиони нови случаи на 
туберкулоза од кои 8 милиони меѓу лицата инфицирани тео ХИВ и 30 
милиони умрени од туберкулоза од кои 3 милиони.болни од СИДА. 

Светската здравствена организација туберкулозата ја прогласи за 
глобален светски проблем воочувајќи пораст на болните во целиот свет 
како во земјите во развој така и во развиените земји. Основа на 
досегашната и натамошната борба, против туберкулозата остануваат 
Националните програми за борба против туберкулозата кои во себе ги 
вклучуваат следните превентивни методи: 

^ имунизација против туберкулозата со Бе Се Же вакцина; 
^ хемиопрофилакса на заразените лица со бацилот на туберкулозата со 

земање лекови (според стандардите и нормативите на СЗО); 
, ̂  здравствени прегледи на лицата ссгинактивна туберкулоза; 
^ прегледи на лица кои биле во контакт со туберќулозно болни; и 
^ радиофотографија како депистажна метода за рано откривање на 

туберкулозата на белите дробови и другите неспецифични белодробни 
заболувања, како што а ракот на белите дробови, професионалните и 
непрофесионалните пнеумокониози и др. 

I. М Е Р КИ 

1. Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза на Република 
Македонија со цел на рано откривање на болните од туберкулоза и 
другите : неспецифични белодробни заболувања и- останатите градни 
заболувања, ќе врши систематски селективна "радиофотографсќи 
прегледи на лица над 18 годишна возраст, лица кои се изложени, на 
опасност од заболување на белите дробови и лица кои спаѓаат во т.н. 
ризични групи (затвореници, хронични болни во психијатриски болници, 
наркомани, алкохоличари, вработени .во рударски и индустриски 
комплекси, здравствени работници и др.). 

Радидфотографските прегледи ќе се вршат во следните општини во 
Република Македонија според новата територијална поделба: 

Ред. 
бр. 

Градови Број на прегледи 

1. Скопје општините: Кисела Бода, 
Студеничани, Зелениково, Сопиште, 

30.000 
2. Гостивар ќе се продолжи снимањето 

започнато во 1999 година 
; 5000 

3. 25.000 
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4. Теарце 7:000-
5. Џепиште 2.500 
6. Брвеница 5.000 
7. Камењане 4.000 
8. боговиње 4.500 
9. Шипковица 2.000 
10. Желино 7.500 
11. Јегуновце 2.500 
12. Вратница 1.000 
13. Куманово 30.000 
14. Липково 8.000 
15. Орашац 500 
16. Клечевце 800 
17; Старо Нагоричане 1.700 
18. Затвореници и осудени лица во затворите 

и казнено-полравните домови 
2.500 

19. Хронични болни во психијатриските боли. 2.000 
ВКУПНО: 141.500 

Подрачните единици на Министерството за правда во Република 
Македонија со градоначалниците од општините според новата 
територијална поделба на Република Македонија, ги обезбедуваат 
списоците на, граѓаните и заедно со Институтот ги дистрибуираат 
поканите по домаќинствата. 

По извршеното радиофотографско снимање, филмовите перманентно се 
развиваат во рентген лабораторијата на Институтот и сите сомнителни 
заболување од туберкулоза и другите белодробни заболувања се 
дообработуваат и тоа: 

- клинички, лабораториски и рентгенолошки. 
" по завршеното снимање и дообработката се изготвува анализа на . 

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

2. Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза на Република 
Македонија врши стручен надзор над работата на диспанзерите за 
белодробни заболувања и туберкулоза и болниците односно 
одделенијата за лекување на пнеумофтизиолошки болни при 
медицинските центри и здравствените домови на Републиката, над 
здравствените работници вработени во нив како и другите здравствени 
служби што се занимаваат со борба против туберкулозата на подрачјето 
на Републиката. 

Целта на вршење на стручниот надзор и пружањб на стручно 
методолошката помош е да се обезбеди подобрување на .работата на 
пнеумофтизиолошките диспанзери и стационари и другите здравствени 
организации кои учествуваат во контролата на туберкулозата, 

Со стручниот надзор се опфаќа организацијата на работењето, обемот и 
квалитетот на' стручната работа, спроведувањето на превентивните 



22 мај 2000 ^^^^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 40-Стр. 

мерки, воведеноста и водењето на медицинската документација што е 
пропишана. За извршениот надзор се составува записник з а на јдената 
состојба и предлог мерки за .отстранување на, пропустите. Врз основа 
на извршениот надзор над работата н а : здравствените у с т а н о в и . и 
здравствените работници се изготвува годишен извештај. 

3. Вршење контрола и евалуација на извршената Б е С е Ж е имунизација во 
Република Македонија при што: 

^ се изготвува ориентационен план за бројот на лицата кои подлежат на 
Бе-Се-Же имунизација; . 

^ се врши директен увид над извршувањето на Бе-Се-Же имунизацијата. 
Вкупно ќе се опфатат околу 15.000 деца со преглед за. успешноста на 
Бе-Се-Же имунизација во следните градови: Скопје (Центар), Церово, 

Пехчево, Делчево, Македонска Каменица, Радовиш, Подареш, Конче, 
Свети Николе, Лозово, Виница, Блатец, Валандово, Кратово, Крива , 

Паланка и Ранковце. 
1. Институтот 

Едукација за оспособување кадри за вршење БеСеЖе имунизација, 
организирање и примена на единствена техника на БеСеЖе имунизација и̂  
туберкулинско тестирање, по пат на .семинари. Ќе "се одржат два 
семинари на медицински сестри, акушерки и медицински техничари што 
учествуваат во вршење на имунизација против туберкулоза. На истите ќе 
им бидат поделени цертификат и легитимација за оспособеност за 

имунизација и ќе се воведат во Регистер на лица оспособени за БеСеЖе 
вакцинација. , -

' Ќе се одржат два семинари за лекари и годишен консултативен состанок 
на одделенијата за лекување на белодробни болни при 
Медицинските центри во Републиката, 

5. Согледувајќи ја можноста за истовремена појава на туберкулозата и 
СИДА-та ќе продолжи тестирањето на сите заболени од тешки форми на 
белодрубна туберкулоза на присуство на ХИВ вирус. Планирани се 500 
анти ХИВ тестирања на хоспитални и амбулантен болни во Институтот. 
Потребно е и засилување на хигиено-техничките мерки за заштита на 
вработените кои доаѓаат во контакт со овие заболени. 

6. во ПЛАН Е воведување на нов начин на пријавување, одјавување и 
водење евиденција на болните од тубекулоза во. диспанзерите, 
стационарите и микробиолошките лаборатории на општинско и централно 
ниво, согласно со препораките на СЗО. 
. 

Институтот ,за белодробни заболувања и туберкулоза на Република 
Македонија треба да ги подготви сите потребни формулари (во договор со 

Републичкиот завод за здравствена заштита) и да ги дистрибуира до сите 
соодветни установи во Републиката; 

Планирано е и печатење на пропаганден материјал за туберкулоза 
наменет за пациентите и останатото население како и прирачник - водич 
за туберкулоза наменет за лекарите во примарната здравствена заштита 
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7. Ќе се извршуваат бактериолошки прегледи на дел од лицата кои биле 
во контакт со туберкулозно болни . Планирани се 5000 пјзегледи на 
спутум (искашлок) на Mycobacterium, tuberculosis по пат на директна 
микросќопија и културелно. Кај околу 50 лица- (од контактите) кај кои ќе 
се дијагностицира специфично заболување, ќ е се изработи тестот на 
резистенција на , Mycobacterium tuberculosis кон есенцијалните 
антитуберкулозни лекови. 

II. АКТИВНОСТИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА 
И БИОСТАТИСТИКА СО МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА 
ПРИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

систем на програмски „ епидемиолошки испитувањ-а: следење на 
-епидемиолошката состојба восветот , - како и стручните и научните 
достигнувања во оваа област. 

• проучување на законските и стручните упатства и' нивното 
спроведвуање во Земјите во светот каде што има туберкулоза; 

• воспоставувале стручна и научна соработка на проблемот на 
туберкулозата со Институот за градни болести и туберкулоза во Скопје, 
како и со научни . институции од други земји заради обезбедвуање 
најнови информации во врска со овој проблем, размена на искуства и 
изготвување заеднички проекти; 

• организирање и спроведување дескриптивни и аналитички 
епидемиолошки проучувања во повеќе региони во државата заради 
определување на дистрибуцијата на болеста меѓу специфични 
популациона; групи, утврдување на евентуалните разлики; во 
дистрибуциите и идентификација на факторите кои се'асоцирани со тие 
разлики, преку тестирање на специфични работни хипотези, а" со цел за 
организирање на поефикасна примарна превенција на болеста! 

• организирање и спроведување лонгитудинални епидемиолошки 
проучувања за следење на специфични популациони групи со цел за 
утврдување и застапеноста на МАНТУ позитивни, односно МАНТУ 
негативни поединци, заради процена на епидемиолошките ризици за 
помасовно јавување на болеста; 

• заради одредени резултати од поновата светска литература кои 
укажуваат на ниска заштита постигната со БСЖ вакцинацијата, 
неопходно е спроведвуање на епидемиолошка case-control студија за 
евалуација на нејзиниот заштитен ефект, заради евентуално менување 
на стратегијата на борбата против туберкулозата, каде што БСЖ нема 
да го има централното место како досега,, доколку се докаже дека се 
точни наводите за нејзината неефикасност; 

• организирање и спроведување cost effecteveness студија со цел за 
спроведување на задолжителната вакцинација со БСЖ меѓу сите 
новородени деца во Република Македонија со хемиотерапијата односно 
хемиопрофилаксата, согласно новата стратегија. на Светската 
здравствена организација. Образложение: БСЖ вакцинацијата сеуште 
има место во. борбата против туберкулозата, , главно во сиромашните 
земји, пред се, затоа што таквата .метода -на заштита бара многу 
помалку финансиски средства од хемиотерапијата и 
хемиопрофилаксата. Гледано- од таков аспект Македонија е 
квалификувана за спроведување таков тип* на заштита од 
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Ред. Назив Износ во денари 
бр. - 1 

1. Материјални трошоци при радиофотографски 
прегледи заедно со покани за домаќинствата 39.620.000,00 
на 141:500 лица х 280,00 денари 

2. Материјални трошоци за радиофотографски 1.272.984,00 
филмови 354 кутии (70мм х 30,5м)х359600 
денари 
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3 Доработка на сомнителни случаи од 1.028.500.00 
радиофотбграфски прегледи 1,20%од вкупно 
снимените лица (1700 лица х 605,00 ден.) 

4. Контрола на успешноста на Ве Се Же 
имунизацијата 15.000 прегледи х 108,00 .1.620.000,00 
денари 

5. Стручен надзор и едукација на медицински 
персонал - семинари. 400.000,00 

6. Заштитни средства (оловни ракавици, кецели и 
др.) 400.000.00 

% 

7 Материјални трошоци за картони и друг 200 000,00 
канцелариски материјал 

Ѕ. Воведување нова медицинска евиденција 300.000,00 
(формулари) 

9. Анти ЖИВ тестирање (500 лица х 538,00-ден.) 269.000,00 

10; Испитување на спутум на дел од контакти 2.920.000,00 
(5.000 прегледи х 584,00 денари) 

Вкупно: 49.000.000,00 
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2029. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 2 од Законот за здравствена 

заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/91, 46/93 и 
55/95), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 
9.05.2000 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

• ЗА 2000 ГОДИНА 

Задолжителна имунизација се спроведува континуирано и по' 
епидемиолошка индикација. 

I. Континуирано се спроведува против: туберкулоза (Tuberculosis), 
дифтерија (Diphtheria), голема кашлица (Pertussis), .тетанус (Tecanus), 
детска парализа (Poliomyelitis" acuta), мали сипаници (Morbilli)r заушки 
(Parotitis), црвенеа (Rubeola), за сите лица од определена возраст, 
според оваа Програма. 

II. По епидемиолошка индикација се спроведува против: мали сипаници 
(Morbifli), туберкулоза (Tuberculosis), беснило (Lyssa)., жолта треска (Febris 
Flava)", " колера (Cholera), цревен тифус (Typhus" /abdomjnalis)/ тетанус 
(Tetanus), вирусна жолтица (Hepatitis В) и детска парализа (Poliomyelitis 
acuta). 

Задолжителна имунизација против заразните болести од точките i и и 
се спроведува согласно .прописите за условите и начинот на вршењ.е 
задолжителна имунизација, херопрофилакса и хемиопрофилаќса 
лротив заразните болести и да 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 - навршена 
тринаесетгодишна возраст со претходно тестирање, кои примарно не 
се вакцинирани, ако не реагират 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 претходно тестирање 

2) на сите младинци од четиринаесетгодишна возраст, односно во 
завршното одделение на основното училште со претходно тестирање. 
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Имунизација против дифтерија, тетанус.и голема кашлица 

А. Вакцинирање се врши: 

1) на сите деца родени од 01.10.1999 година до 30.09.2000 година, на 
возраст определена со календарот 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 1999 година против 
дифтерија, тетанус и голема кашлица, на возраст определена со 
календарот за имунизација. 

2) на сите деца комплетно вакцинирани до петгодишна возраст, ако од 
вакцинацијата поминало најмалку една година, а не повеќе од две 
ГОДИНИ. 

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

Имунизација против дифтерија и тетанус 

А. Вакцинирање се врцЈи: 

1) на сите деца до петгодишна возраст кои не се вакцинирани, а ја 
прележале големата кашлица. 

2) на сите деца родени од 1986 година наваму, кои не биле уредно 
вакцинирани против дифтерија и тетанус. 

Б. Ревакцинирање се врши: 

1) на сите деца на седумгодишна возраст, односно прво одделение на 
основното училиште и четиринаесетгодишна возраст, односно 
завршното одделение на основното училиште, кои порано уредно се 
вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус- според 
календарот за имунизација. 

2) на сите деца до четиринаесетгодишна возраст вакцинирани прв пат 
во 1999 година против дифтерија и тетанус, ако од вакцинирањето 
поминало една година. 

Имунизацијата на деца постари од седумгодишна возраст се врши со 
посебна Ди-Те вакцина (pro adultis). 
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Имунизација против тетанус 

А. Вакцинирањето се врши: 

На сите младинци од завршена четиринаесетгодишна возраст до 
навршена, осумнаесетгодишна возраст кои порано не биле 
вакцинирани против тетанус. 

Б. Ревакцинирање се врши 

1) на сите лица на осумнаесетгодишна возраст, односно завршната 
година на средно образование, кои претходно биле вакцинирани и 
ревакцинирани пратив тетанус со вакцина Ди-Те-Пер. односно Ди-Те 
или Те. 

2) на сите младинци на четиринаесетгодишна .возрас.т односно до 
осумнаесетгодишна возраст кои во 1999 година за првпат биле 
вакцинирани против тетанус, ако од вакцинирањето поминало една 
Година.'"' 

Имунизација против детска .парализа 

А. Вакцинирање се врши: * 

1) на сите деца родени од 01.10.1999 година до 30.09.2000 година, 
според календарот за имунизација. Г ' 

2) на сите деца родени од 01.10.1986 година до 20.09:1999 година кои 
порано не биле вакцинирани. 

Б. Ревакцинирање се врши: 

1) на сите деца комплетно вакцинирани во 1999 година, ако од 
вакцинирањето поминало една година. 

2) на сите деца на седумгодишна возраст, односно во првото 
одделение на основното училиште и на четиринаесетгодишна возраст, 
односно во завршното одделение на основното училиште. 

Имунизација против мали сипаници 

А. Вакцинирање се врши: 

На сите деца од навршени дванаесет месеци до навршена 
четиринаесетгодишна возраст кои не прележале мали сипаници. По 
правило вакцинацијата мора да се изврши најдоцна до наполнета 
осумнаесетмесечна возраст. 
Вакцинацијата се врши истовремено со вакцинирањето против заушки 
и рубеола со давање комбинирана вакцина - против мали сипаници, 
заушки и рубеола (М.Р.П.). 
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Б. .Ревакцинирање се врши: 

На сите деца на седумгодишна возраст, односно во првото одделение, 
на основното училиште (во почетокот на учебната година) а; најдоцна 
до крајот на месец октомври, со вакцина М.Р.П. 

Имунизација против заушки 

А. Вакцинирање се врши: 

На сите деца од навршена дванаесетмесечна возраст до навршена 
четиринаесет годишна "возраст и тоа со еднократно вакцинирање 

Вакцинирањето се врши по правило истовремено со вакцинирање 
против мали сипаници и рубеола со давање на комбинирана вакцина 
(M.Р.П) 

Б. Ревакцинирање се врши; 

На сите деца на седумгодишна возраст, односно во прво одделение (во 
почеток на учебната година), а најдоцна др крајот на месец октомври 
со вакцина М.Р.П. 

Имунизација против рубеола 

А. Вакцинирањево врши: 

На сите деца од навршена дванаесетмесечна возраст до навршена 
четиринаесетгодишна возраст со еднократно вакцинирање. 

Вакцинирањето се врши по прав.ило истовременово вакцинирањето; 
против мали сипаници, заушки и рубеола 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 најдоцна до крајот на" месец октомври 
со вакцина М.Р.П. и*на четиринаесетгодишна возраст на сите деца од 
женски пол. односно во осмото одделение на основното училиште со 
вакцина против рубеола. 

Имунизација против определените заразни болести со оваа Програма 
се врши по следниот: 

КАЛЕНДАР НА ИМУНИЗАЦИЈА 

возраст, на лица 
што подлежат 
на имунизација 

Болест против која 
се врти имунизација 

Вакцинација 
РевакцинациЈа 
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до 1 година 

4,5 и 6 м. 

4.5 1/2 и 7м. 

13 месеци 

18 месеци 

20 месеци 

Туберкулоза (без тестирање) 

Дифтеријадетанус.пертусис (3 дози) 

Детска парализа (3 дози тритипна 
орална вакцина) 

Мали сипаници, заушки и рубеопа 
(една доза на МРП) 

Дифтерија,тетанус.пертусис 
(1 доза) 

Детска парализа (1 доза) 

вакцинирање 

вакцинирање 

вакцинирање 

вакцинирање 

I. ревак"цину1рање 

1. ревакцинирање 

4 години 

7 години 
(1 одд. ) 

14 години 
(VIII одд.) 

1 8 Г О Д И Н И 

Пертусис (1 доза на 
дифтериЈа.тетанус.пертусис) 

Мали сипаници,рубеола 
и заушки (1 доза на МРП) 
Туберкулоза^ тестирање) 
Детска парализа (1 доза) 
Дифтерија,тетанус (1 доза). 

Туберкулоза (со тестирање) 

Рубеола (само женски деца-1 доза) 
Детска парализа (.1 доза) 
Дифтерија, тетанус (1 доза) 

Тетанус (.1 доза) 

2. ревакцинирање 

I. ревакцинирање 
I. ревакцинирање 

II ревакцинирање 
(И. ^вакцинирање 

.11 ревакцинирање 

II. ревакцинирање 
Ш. ревакцинирање 
ЈУ ревакцинирање 

V. ревакцинирање 

II. ИМУНИЗАЦИЈА ПО ЕПИДЕМИОЛОШКА ИНДИКАЦИЈА 

1. На задолжителна имунизација против мали сипаници ако лостон 
епидемиолошка индикација подлежат деца* од наполнети шест.до 
дванаесет месеци, со тоа што тие деца треба повторно-задолжително 
да се вакцинираат по наполнета петнаесетмесечна возраст, а најдоцна 
до наполнета двегодишна возраст. 

На имунизација против мали сипаници подлежат и деца од наполнета* 
осумнаесетмесечна возраст до наполнета четиринаесетгодишна 
возраст што се вакцинирани против мали сипаници, ако за тоа постојат 
епидемиолошки индикации (заболувања на вакцинираните, или 
епидемијата на мали сипаници кај деца од таа возраст). На предлог од 
Републичкиот завод за здравствена заштита индикации за вакцинација 
утврдува Министерството за здравство, ако од претходното 
вакцинирање против, мали сипаници поминало повеќе од една година 
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туберкулоза инфекција г контакти во семејството со заболени од 
. туберкулоза и лица кои почнуваа со работа во здравствени 

организации што- с.е занимаваат, со дијагностика и лекување на 
туберкулозата или во породилиште и детски предучилишни установи). 

3. На задолжителна имунизација против тетанус подлежат и лицата од 
четиринаесет до осумнаесет 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 десет години од последната имунизација, односно 
ревакцинација. 
Имунизацијата се врши со давање на две дози вакцина во растојание 
од еден до три месеци. 

Серопрофилакса против тетанус е задолжителна за сите повредени 
лица што не се имунизирани против тетанус, за лица за кои нема 
докази дека се имунизирани, ако лицето е вакцинирано самово една 
доза на вакцина во период подолг од три месеци пред денот на 
повредата и ако од последната имунизација односно ревакцинација 
изминале повеќе од десет години. 

Серопрофилакса против тетаус се врши- веднаш по утврдувањето на 
индикацијата со давање на првата доза вакцина против тетанус: 

Серопрофилакса против тетанус се врши така што, на повреденото 
лице му се дава соодветна доза хуман антитетанусен имуноглобулин 
или антитетанусен серум. 
На задолжителна имунизација против тетанус подлежат и сите 
повредени лица кај кои од потполна вакцинација или ревакцинација 
поминале повеќе од една година, а помалку од десет години. Овие 
лица се вакцинираат со една доза вакцина, при што серопрофилакса • 
не се спроведува. 
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 повредило бесно или на 
беснило сомнително диво или домашно животно; 

2) лице што го каскало 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 сомнително животно, кое 
животново 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 беснило преку лигавица 
или оштетена кожа. 
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Истовремено со иунизација против беснило се врши имунизација 
односно ревакцинација против тетанус, во согласност со прописите. 

5) на предекспозициона имунизација против беснило подлежат и 
лицата што се професионално загрозени од инфекција со вирус на 
беснило, како што се: лабораториски работници, ветеринарски 
хигиеничари, ветеринари, 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 
имунизација^ изминале до три години, без серопрофилакса и тоа 
нулевиот-истиот ден, 3-от и 7-от ден. Ако изминале повеќе од три 
години се врши потполна имунизација, при истовремена примена на 
серопрофилакса. 
Серопрофилаксата против беснило е задолжителна за "сите лица 
изложени на инфекција со. вирусот на беснило ,заклучно со точка .6. 
Серопрофипаксата 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 Н.Е. хуман антирабичен имуноглобулин (HR1G) на 1 кг телесна 
тежина. 

5. На задолжителна имунизација против жолта треска подлежат лица 
што патуваат во земја во која постои таа болест, или која бара 
имунизација против таа болест, а се врши со давање на една доза 
вакцина најдоцна десет дена пред доаѓањето во ендемското подрачје. 
Имунизацијата повторно се врши по десет години. 

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. Имунизаци ја повторно се врши по шест месеци-. 

7. На задолжителна имунизација против цревен тифус подлежат: 

1) лица вработени за одржување на комуналната хигиена; 

2) лица што живеат во исто домаќинство со бацилоносители на цревен 
тифус. 

3). лица според епидемиолошки индикации за кои на предлог на 
Републички завод за здравствена заштита. Министерството за 
здравство утврдува вакцинација. 

Имунизација против цревен тифус се врши со давање на две дози 
вакцина во растојание кое не смее да биде појратко од петнаесет 

дена ниту подолго од три месеци а ревакцинацијата се врши со 
давање на една доза вакцина. 
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Ревакцинација на лицата што подлежат на задолжителна имунизација 
против цревен туфус се врши по ,истекот на една година од денот на 
имунизацијата, а се повторува секои три години, се додека тие лица се 
вработени на определени работи, односно се додека постојат 
епидемиолошки индикации. 
Како посебна контраиндикација за имунизација против цревен тифус 
се смета бременоста, во текот на целото траење и периодот на 
лактација, како и животната доба до три години и после 60-тата 
година. 

8. На .задолжителна имунизација против дифтерија подлежат лица кои 
патуваат во. подрачја" зафатени со епидемија од дифтерија и во- високо 
ризични подрачја и тоа: 

1) лица кои не се вакцинирани односно ревакацинирани против ова 
заболување. 

2) лица кои немаат документација за извршена имунизација. 

3) лица на кои од имунизацијата односно ревакцинацијата поминало 
десет и повеќе години. 

0-

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 најмалку 30 дена пред 
заминување во подрачја зафатени со епидемија од дифтерија и во 
високо риз.ични подрачја. 

<* . • 

Ако дифтеријата се лојави во епидемиска форма на задолжителна 
имунизација против дифтерија подлежат: и лицата ггостари од 
четиринаесет годишна -в,озраст, кои можат да бидат изложени, на 
опасност од заразата. 
Листата на земји за кои е задолжителна имунизација против дифтерија 
ја објавува Министерството за здравство. 

9. Имунизација против хепатитис Б. 

Имунизацијата против хепатитис Б се врши- со вакцинирање и 
ревакцинирање со вакцина против хепатитис Б. произведена. со 
метода на генетски инжинеринг.. 
Имунизацијата против хепатитис Б се врши во текот на целата, година. 
На имунизација против хепатитис В подлежат сите лица изложени, на 
зараза: 

А. Здравствените, и други работници кои при својата секојдневна 
работа се' изложени на опасност од висурост на хепатитис Б. при што 
приоритет на вакцинирање имаат-лица кои работат во: 

1) Центрите.за дијализа, 
2 ) . Институтите за патологија' и судска медицина кои имаат 

непосреден допир со крв, трупови и излачевини 
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3) Лабораториите кои работат со крв; 
4) Единиците за трансфузиологија: 
5) Хематолошки одделенија; 
6) Стоматолошки одделенија; 
7) Гастроентеро-хепатолошки одделени^, 
8) Хируршки, кардиолошки vi гинеколошко-акушерски одделенија, 
9) Офталомошки одделенија; 
10) Оториноларинголошки одделенија: 
11) Одделенија за интензивна нега; 
12) Одделенија за заразни болести; 
13) Одделенија за детски болести; 
14) Заводи за ментално ретардирани лица; 
15) Служби* за итна медицинска помош. 

Б. Покрај лицата наведени под А, на задолжителна имунизација против, 
вирусен хепатитис Б подлежат 

1) новороденчиња од HBsAg позитивни мајки; 
2) студенти по медицина и стоматологија, пред запишување на петти 

семестар; 
3) Ученици во средно-медицински училишта изложени на опасност од 

зараза со вирусот на хепатит : В; 
4) болни на хемодијализа; 
5) полови партнери на HBsAg позитивни лица; 
6) штитеници на заводи за ментално ретардирани; 
7) интравенски наркомани;' 
8) хемофиличар^ 

Задолжителна имунизација против вирусен хепатитис Б се врши по 
претходно испитување на присуство на маркери на хепатитид Б (HBsAg, 
Anti HBs," Anti Hbc). . . . 

На задолжителна имунизација не подлежат лица кај кои е утврдено 
присуство на маркери на хелатитис В (HBsAgf Anti HBs, And НВс)* 
•Имунизација против хепатитис Б се спроведува без претходно 
испитување на новороденчињата, студентите на медицина и 
стоматологија и учениците од средно медицинските училишта. 

Ревакцинацијата се врши со давање на една доза вакцина на секои лет 
години се додека траат .епидемиолошките индикации. 
На серолрофилакса подлежат новороденчиња на' HBsAg позитивни 
мајки и лица кои имале акцидент ср инфективен материјал, веднаш по 
утврдената индикација, со истовремено отпочнување на вакцинација^ 
против хепатитис В. 
Серопрофилакса се врши со интрамускуларио давање на хуман 
хепатитис В имуноглобулин - HBIG. 

10. Имунизација против детска парализа 
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2)имунизацијата се спроведува, со жива орална полно вакцина, освен " за лицата за кои постои индикација за давање на мртва полно вакцина. 

3) имунизацијата ја спроведуваат соодветните здравствени 
организации во Републиката. 

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

III. Следење и проучување ^ .епидемиолошките 
аспекти на програмата 

Ќе се спроведуваат следните активности: 

1. Организирање и спроведување епидемиолошки теренски 
проучувања за определување на пропорцијата на лица со успешна 
сероконверзија по извршени континуирани или имунизации според; 
епидемиолошки индикации за заштита од заразните болести 
предвидени во оваа-^програма, односно Законот за заштита на 
населението од заразни болести. Проучувањата ќе се вршат на 
територијата на сите општини во Републиката (според однапред 
направен оперативен план) според методот на репрезентативен 
примерок, избран по пропорционален принцип. Според прифатените 
епидемиолошки стручни принципи, секое теренско проучување од 
ваков вид мора да .ев спроведе два пати едноподруго на временско 
растојание не покусо од два-месеци; 

2. Организирање и спроведување целни епидемиолошки проучувања 
на ефикасноста на одредени вакцини во случаи на регистрира.ње на 
пораст на бројот на заболените лица од одредена заразна болест во 
специфична популациона група која е опфатена со имунизација. 

3. Воспоставување стручна и научна соработка на проблемот на 
имунизациите со Републичкиот завод за здравствена заштита, 
заводите за здравствена заштита низ Републиката и научни 
институции и меѓународни организации (СЗО,~ УНИЦЕф) заради 
обезбедување најнови научни сознанија, размена и пренесување на 
искуства. 

4. Ќе се изготвуваат извештаи и информации и ќе се испраќаат до 
Министерството за здравство. Републичкиот завод за здравствена 
заштита и заводите за здравствена заштита низ Републиката: 

5. Воспоставување континуирана едукација на, студенти, 
специјализанти, специјалисти, магистранти и докторанти како и на 
здравствени работници кои се занимаваат со спроведување на 
имунизациите во врска со епидемиолошката состојба во земјата 
соседните држави и светот, за стручните и доктринарните ставови 
во врска со сите аспекти на спроведувањето на^адолжителните 
имунизации. 

• 
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6. Организирање и спроведување семинари и предавања за едукација 
на здравствени работници за користење современа инфомратичка 
технологија (персонални компјутери и др.)- во секојдневната стручна 
работа. 

7. Изготвување повремени информации, стручни упатства. лекЈОци, 
брошури, предавања, студии, аудио и видео касети и други 
материјали и настапи во средствата за јавно информирање кои ќе 
придонесат на полето на здравственото воспитание и научно-
воспитувачќата работа. 

Носители на активностите: Институт за елидемиологија и 
биостатистика со медицинска информатика при Медицинскиот 
факултет - Скопје и Републичкиот завод за здравствена заштита -
Скопје. 

Ш. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата 
за задолжителна имунизација на населението за 2000 година потребни 
се вкупно 245.000.000,00 денари и-Тоа. 

I 
Ред- Назив Износ во денари 
бр . 

1. 1 Материјални трошоци за набавка на 
потребните количини и видови на вакцини 
за спроведување на континуираната 
имунизација 18.012.000,00 

2. Материјални трошоци за набавка на 
потребните количини и видови на вакцини ^ 
по епидемиолошки индикации 67.500.000,00 

3. Материјални трошоци за извршени 
лекарски прегледи 97.000.000,00 

4. Материјали трошоци за набавка на 
шприцеви и игли - 37.200.000.00 

5. Материјални трошоци за спроведување 23.788.000.00 
на имунизацијата во селските пунктови 

6. Следење и проучување на 1.500.000.00 
^ ^ ^ е п и д е м и о л о ш к и т е аспекти на Програмата 4 

ВКУПНО: - 2 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 

Од Буџетот на Република Македонија ќе се искористат 21.000.000.00 
денари врз основа на доставени фактури за извршена работа, што 
изнесува 8.58% од вкупно потребните средства, а останатите 
финансиски средства ќе се обезбедат'од Фондот за здравствено 
осигурување. 

Оваа програма се објавува во "Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број. 23-2082/1 Претседател на Владата 
9"мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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2030 
Врз основа на член 8 од Законот за поттикнување на развојот 

на земјоделството ("Сл.весник на РМ" бр.24/92,32/92,83/92,78/93 и 14/96) и 
член 8 од Законот за тутунот ("Сл.весник на РМ" бр.69/96 и 15/98), 
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 

1 6 . 0 5 . 2000 година, донесе 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ Н А РАЗВОЈОТ Н А ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 2000 ГОДИНА 

I. 

во денари 
1. Финансиска поддршка за развој на производство кај 

одделни ридови земјоделски култури 68.000.000,00 
Г 

2. Финансиска поддршка за развој на сточарството, 
рибарството и пчеларството 104.000.000,00 

-

3. Суфинансирање на изградба на брани за мали акумулации 
и мали хидромелиоративни системи за развој на 
земјоделството . 55.000.000,00 

4. За Довршување на, започнатите мерки и неподмирени 
обврски во 1999 година и за недоволно предвидени 
средства за поедини мерки во 2000-та година 17.000.000,00 

ВКУПНО: 244000.000,00 

П. 

Средствата од дел I точка 1 на оваа програма во износ од 
68.000.000.00 денари ќе се користат од правни и физички лица за развој на 
производството кај одделни видови земјоделски култури, во поледелството, 
градинарското, овоштарството и лозарството, набавката на земјоделска 
опрема и механизација и за реализирање на општите мерки мерки и тоа: 

ПОЛЕДЕЛСТВО 

1.1. Производно-демонстративни опити со 
употреба на признати домашни и 
воведени странски сорти житни култури 
кои се наоѓаат на листа на сорти во РМ 1.000.000,00 

1.2. Поттикнување на производство на 
сл итно семе од домашни сорти 
пченица и ориз 5.000.000,00 
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1.3. Финансиска поддршка за обезбедување 
на семенски материјал од пченица за 
производната 2000/2001 год.за индиви-
дуални производители со плаќање 
од реколтата 

1.4. Формирање на национална Ген банка за 
одржување на создадени колекционира-

ни автохтони и воведени популации па 
сорти од земјоделски култури 

1.5. Производство на елитно семе од 
домашни сорти еспарзета и луцерка 

1.6. Финансиска поддршка на Јавното 
претпријатие ва пасишта 

1.7. Финансиска поддршка за заштита на 
тутунот од болести,пггетници и плевели 

1.8. Систематска контрола на плодноста на 
тутунските почви во Р.Македонија 

1.9. Реонирање и микрореонирање (во услови 
нанаводнување и сушни услови) на 
постоечките признати ориенталски 
сорти на тутуни и воведување на ново 
создадени сорти во тутунопроизводните 
региони и реони 

1.10. Утврдување на идентитетот на признати 
ориенталски сорти на тутун - тип "Јака" 

ВКУПНО: 

ГРАДИНАРСТВО 

.1.11. Производно-демонстративни опити со 
нови признати сорти 

1.12. Поттикнување на домашно 
производство на исходен семенски, 
материјал од пиперка сорта 
"Куртовска Капија" 

1.13. Финансиска поддршка на домашно 
производство на исходен семенски 
материјал од бостан 
за лубеница-сорта "Кримстон Свит" и 
за диња-сорта "Десертнаја" 

ВКУПНО: 

6.000.000,00 

10.000.000.00 

1.000.000,00 

4.000.000,00 

1,500.000,00 

2.000.000,00 

1.500.000,00 

1.000.000,00 

33.000.000,00 

500.000,00 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

2.500.000,00 

ОВОШТАРСТВО 
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коскест откитие (кајсија, праска и 
вишна - облачинска и марела), ситно 

овоштие (малина и јагода) и актииндија 

1.15. Финансиска поддршка за набавка на 
посадочен материјал од домашно 
производство 
- коскесто овоштие (праска, кајсија и 
вишна) 

- ситно овоштие (малина и јагода) и 
- актинидија 

"1.16. Финансиака,поддршка за набавка на 
посадочсн материјал од увоз од: 
- коскесто овогптие (праска,кајсија 
вишна и маслина) 

- ситно овоштие (малина и јагода) 

ВКУПНО: 

ЛОЗАРСТВО 

70% од 
пазарната 
вредност 

60% од 
пазарна 
вредност 

2.500.000,00 

1.500.000,00 

1.000.000,00 

5.000.000,00 

1.17. Финансиска поддршка за подигнување 
на матичњаци, матични лозја и 
прпоришта за производство на 
домашен лозов материјал 

1.18. Финансиска поддршка за набавка на 
лозни калеми*од домашно 
производство од сортите: Црн 
Бургундец, Каборне Совињон, 
Кратошија, Вранец, Мерло, Бел 
Бургундсц, Шардоне, Рајнски Ризлинг, 
Семијон, Совињон и Ризлинг 

7()% од 
пазарна 
вредност 

2.000.000,00 

1.500.000,00 

1.19. Финансиска поддршка за набавка на 60% од 
лоши калеми од сортите: Црн Бургун- пазарна 
дец,Каберне Совињон,Кратопшја, вредност 
Вранец,Мерло. Бел Бургундец. 
Шардоне, Рајнски Ризлинг, Симијон, 

Совињон и Ризлинг 2.000.000,00 

1.20. Финансиска поддршка за формирање 
па Фонд за грозје и вино 2.000.000,00 

1.21. Демонстративни опити со нови 
перспективии сорти во лозарството 

- вински (Аликант, Карињан, Жупски 
мерло и др.) 

• трпезни (Викторија, Палиери, Агадај, 
Дон маријано и др.) 

- бессемени (Султанина к14, Кишмиш, 
Флем, Pycaлка и дт.) 

ВКУПНО: 

1.500.000,00 

9.000.000,00 
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ЗЕМЈОДЕЛСКА ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА 

1.22. Набавка на опрема за испитување 
на грозје и вино 

1.23. Набавка на систем од експериментални 
комори со компјутерски диригиран 
температура режим 

1.24. HPLC-течен хроматограф за 
одредување на рсзидуи 

1.25. Стакленик за производство на 
безвирусен материјал со површина 
од 100 м2 

ВКУПНО: 
ОПШТИ МЕРКИ 

1.26. Републички натпревари за високи 
приноси 

1.27. Републички тракторски натпревари 

1.28. Учество на МЗШВ на Агроекспо-2000 

1.29. Образование и пропаганда во земјо-
делството и водостопанството 

1.30. Пратена на цената на чинење кај 
одделни земјоделски производи 

1.31. Обезбедување на работни простории 
(доградувањево дување,купување) 

1.32. Обезбедување на опрема 
( к .ите .париска , и н ф о р м а т и ч к а и друга) 

I. * Набавка на на возила 

500.000,00 

ВКУПНО: 
ЈП. 

500.000,00 

500.000ДХ) 

500.000,00 

2.000.000,00 

300.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

1.400.000,00 

2.000.000,00 

5.000.000,00 

3.000.000,00 

4.000.000,00 

16.500.000,00 

Средствата од дел I точка 2 од оваа програма во износ од 
104.000.000,00 денари ќе се користат за следните мерки: 

ГОВЕДАРСТВО 
2.1. Поттикнување на вештачко осеменување 

за добиено теле од обележани крави 
2.2.Финаисиска поддршка за одгледани и 

оценети крави во Едита, I а и I класа. 

500ден./грло 

Е- 4.000 
ден./грло 
1а:3.000 

1-2.000 
ден/грло 

4.000.000.00 

4.500.000,00 
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23. Финансиска поддршка за одгледани и 
продадени машки приплодни грла од 
сименталска, монтафонска, оберинтал-

ска и херефорд раса (обележани и 
уматичеии) 

ВКУПНО 
ОВЧАРСТВО 
2,4 Финансиска поддршка за ослободување од 

вишокот земјоделски производ 
јагнешко месо за извоз 

2.5. Финансиска поддршка за одгледани 
женски приплодни грла (шилежнња) за 
зголемување на бројот на стадото 

2.6. Финансиска поддршка за набавени машки 
приплодни грла од расата пиртемберг-
оригИиали (обележани и уматичснн) 

2.7. Финансиска поддршка за иабаненн машки 
приплодни грда (мелези) од расата 
ѕшртемборг и аваси 

28 Финансиска поддршка за формирање на 
пуклеус на млечни раси 

2.9. Финансиска поддршка за транспорт на 
овци од -шмеки на летни пасишта 

ВКУПНО 
КОЗАРСТВО 
2.10 Финансиска поддршка ми -одгледан и 

продаде машки приплоден подмладок, 
обележан и уматичсн од расата алнина 

2.11. Финансиска поддршка за следење на процесот иа 
прилагодување и контрола m производните 
карактеристики кај нуклеусот од расата ал нина 

ВКУПНО 
СВИЊАРСТВО 

50% од 
пазарна 
вредност 

35.00 ден/кг. 
месо 

650 ден,/грло 

50% од 
пазарната 
вредност 
70% од 

пазарната 
вредност 

8000 ден/ 
грло• 

2.12. Поттикнување на вештачко осеменување 
на обележани свињи со сперма од 
селекциите центри - нуклеуси 

2.13. Финансиска поддршка за одгледани или 
продадени висококвалитетни назимки и 
нерези од селекциските центри 
иуклеуси 

2.14 Финансиска поддршка за воведување на 
електронска идентификација на свињи во 
селекциски центар - нуклеус 

2.15. Формирање на нуклеус од расата ландрас 

2.16. Финансиска поддршка за одгледани и 
уценети приплодни грла во Fin ита la и I 
класа 

500ден./фло 

10.000,00 
ден./назимка 

15.000,00 
ден/нерез 

600.000.00 

9.100.000,00 

25.000.000,00 

24.500.000.00 

400.000.00 

1.500.000,00 

3.000.000,00 

500.000,00 

54.900.000,00 

600.000,00 

300.000,00 

900.000,00 

3.000.000,00 

2.100.000,00 

300.000,00 

2.000.000,00 

.^роо.ооо,оо 

ВКУПНО 9.400.000,00 
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КОЊАРСТВО 
* 

2.17.Финансиска поддршка за редовно 
работење на ергелата за коњи 
"Витачево" при АД "Доне Попов"-
Конопиште 

2.18. Финансиска поддршка за набавка на омиња20.000 
омиња и омици од расите балкански и омици 7.000 
хафлингер дсн./грло 

В К У П Н О 

ЖИВИНАРСТВО 

2.000.000,00 

300.000,00 

2.300.000,00 

2.19. Финансиска поддршка за формирање па 
нуклеуси за лесни раси 

2.20. Финансиска поддршка за формирање на 
нуклеуси за тешки раси 

2.21. Финансиска поддршка воведувања на 
модел за одморање на кокошки ВКУПНО 

1.000.000,00 

ШХШХММ) 

ЅОО.ООЈД) 

Р И Б А Р С Т В О 

2.22. Финансиска поддршка за порибување на 
природни езера 

2.23. Финансиска поддршка за порибување на 
риболовни ревири 

2.24. Финансиска поддршка за селекција и 
развивање на салмонидни видови риби во 
Охридското езеро 

ВКУПНО 

3.000.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

4.200.000,00 

ПЧЕЛАРСТВО 
2.25. Финансиска поддршка за набавка на 

пчелен рој со тежина од 1,2 кг 

2.26. Финансиска поддршка за набавка на 
медоносии садници од Еводија 

ВКУПНО 
ПОСЕБНИ М Е Р К И 

40% од 
пазарната 
вредност 

100% од паз. 
вредност 

900.000,00 

100.000,00 

1.000.000,00 

2.27. Финансиска поддршка за матично книговодство, 
селекција и мониторинг во сточарството (говеда, овци, 
кози, свињи, коњи и живина) 

2.28. Финансиска поддршка за набавка на опрема 
-лабораториска опрема за испитување на квалитетот на 
месото И производите од месо 
-пастеризатори за преработка на овчо и козјо млеко 
* наменето за' сирењ,е 
- опрема за нови критериуми и одредување на генотипи 

11.000.000,00 

1.700.000,00 

1.000.000,00 
500.000,00 
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ВКУПНО 19.700.000,00 

CЕ ВКУПНО 104.000.000,«« 

IV. 

Средствата од дел I точка З на оваа програма во износ од 
55.000.000 денари ќе сс користат за финансирање на изградбата и доградбата на 
брани за мали акумулации, базени за акумулирање проточни води, 
компензациони базени и мали хидромелиоративни системи, изградба на 
водопоила, за рециркулација на води, за осовременување и подобрување на 
наводнувањето и одводнувањето и за изготвување проекти заради наводнување 
и одводнување и се распоредуваат за: 

3.1. Учество во изградба и доградба на брани за мали 
акумулации, базени за акумулирани проточни 
води,компензациони базени, мали хидромелиоративни 
системи, изградба системи за водоснабдување на бачила и 
водопоила и за рсциркулација на води 35.000 000,00 

3.2. Учество во осовременување и подобрување на 
наводнувањето и одводнувањето 14.000.000,00 

3.3. Учество во изготвување на студии и проекти заради 
изградба на хидросистеми и хидромелиоративни системи, 
за оценка и определување на брани под посебна контрола 
и учество во проучување на хидрологијата на водотеците 
заради изградба на брани за мали акумулации и мали 
хидромелиоративни системи 6.000.000,00 

В К У П Н О 55.000.000,00 

Средствата од дел IV точка 3.1 на оваа програма можат да се користат за 
учество во финансирањето на изградбата и доградбата на објектите. Во 
пресметковната вредност на објектите влегуваат и средствата за истражни 
работи и средствата за изготвување на инвестиционо - техничката 
документација. 

Приоритет при одобрување на средства од оваа програма имаат 
објектите чија економска оправданост е понагласена. 

V. 

Средствата од Дел I точка 4 по износ од 17.000.000,00 денари ќе се 
користат за довршување на започнатите мерки и неподмирени обврски во 1999 
година и за недоволно предвидени средства во 2000 година за поедини мерки. 
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Доколку дојде до извршување на некои мерки предвидени со оваа 
програма по поголем обем, а друга биде нецелосно реализирана, министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на вкупно 
расположивите средства по оваа програма врши соодветна пренамена по мерки. 

2. Правата и обврските на корисниците на средства по оваа програма од 
дел I се утврдуваат на следниот начин: 

а) со поблизок пропис што ќе го донесе министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство за дел II точките 1.1,1.11 и 1.21; за дел III точка 2.1., 
2.2. 2.3., 2.4, 2.5., 2.6, 2.9, 2.10,2.12,2.13, 2.16, 2.18, 2.25,; 

б) со јавна набавка, за дел И точките 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.31, 1.32 и 1.33 
и за дел за дел III точка 2.28: 

в) со договор, што ќе го склучи министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство за дел II точките 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1,11, 1.13, 1.14, 
1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.27, 1.28, 1.29, 1.31 за дел III точките 2.7, 2.8, 
2.11, 2.14, 2.15, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.26, 2.27, 2.29, 2.30, 2.31 и 2.32, 
за дел IV точките 3.1, 3.2 и 3.3 . 

3. Поблискиот пропис од дел VI точка 2 под а) министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство ќе го донесе во рок од 15 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа програма. 

4. Надзор врз наменското користење на средствата од страна на 
корисниците врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, согласно Законот ча поттикнување на развојот на 
земјоделството. 

VII . 

Средствата предвидени со оваа програма се неповратни. 

VII I . 

Оваа .програма влегува во сила наредниот ден од денот ма објавувањето 
но "Службен весник на Република Македонија". 

Број 23-2308/1 
16 мај 2000 година. 

Скопје 

. Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
' Љубчо Георгиевски, с.р. 
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Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1-СКОПЈЕ 
Пред Основниот су;* '"копје 1-Скопје се води пос-

тапка за развод на брак. по тужбата на. тужителот 
Зимер Агуши од с.Радуша -Скопје, против тужената 
Марија Керстин Ериксон од Шведска, со непозната 
адреса на живеење 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа.на општините на град Скопје за при-
времен застапник на тужената е определен адвокатот 
Наташа Станоевска, ул "ПаЈКо Маало" бр.6, Скопје, 
која ќе ја застапува'тужената до правосилното завр-
шување на постапката, односно се додека таа не се 
појави пред судот. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, П.бр.734/2000 
(19644) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 11-СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по 

тужбата на тужителот Себастијан Реџепов, од Скоп-
је, против тужената Фатиме Реџепова, со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот, да се јави во судот и во истиот 
рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење, 
или пак, да назначи свој полномошник кој ќе ги 
застапува нејзините интереси во спорот. Доколку ту-
жената во определениот рок не се јави во судрт, не ја 
достави сегашната адреса на живеење и не постави 
свој полномошник, ќе и биде поставен привремен 
старател кој ќе ги застапува нејзините интереси до 
правосилното окончување на постапката пред овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје И-Скопје,П.бр.997/оо. 
(19491) 

Во просториите на Основниот суд Скопје II-
Скопје, кат I ,сала број 5, на ден 7.6.2000 година во i 1 
часот ќе се одржи рочиште за продажба на стан кој се 
наоѓа на ул."Павле Илиќ" бр.2/3 во Скопје, во по-
вршина од 59,97,м2, која е заедничка сопственост на 
предлагачот Атанасов Киро и тоа 6/8 идеални од 
станот и на противниците Атанасов Зоран и Атана-
сов Љупчо, секој на по 1/8 идеална од Оганот, по пат 
на јавно и усно наддавање. 

Пазарната вредност на станот на горенаведената 
адреса изнесува 30.412,оо германски марки во против-
вредност во денари, последен курс на марката на де-
нот на продажбата КОЈ го одредува Народна банка на. 
РМ, како почетна цена за Јавно наддавање. 

Спте заинтересирани правни и физички лица дол-
жни се до денот на закажаната продажба на име га-
ранција да депонираат во судскиот депозит износ од 
1о% од утврдената почетна цена за лицитација. 

Од Основниот суд Скопје Н-Скопје. ВПП.бр 145/96. 
(19502) 

Пред овој суд е во тек постапка за развод на брак 
но тужбата на тужителот Никола Ќандов од Скопје, 
против тужената Снежана Ќандова од Скопје, сега со 
непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужената во рок од 30 дена од објаву-

вањето на огласот, д^ се јави во судот, или во истиот 
рок да ја достави својата точна сегашна адреса на 

жнпеење Во спротивни на тужената ќе п биде пос-
тавен привремен застапник кој ќе ги застанува нејзи-
ните интереси до правосилното окончување на пос-
тапката. 

Од Основниот суд Скопје И-СкоијеЛ .П.бр 265оо 

(19504) 
ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Пред Основниот суд во Велес поведена е постапка за 
долг. по тужбата на тужителот Николов Лазе од Ве-
лес, против тужениот Николов Ангел од Велес, сега со 
непозната адреса во Италија Вредност на спорот 
110.000 денари 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот, да се јави во судот или определи 
свој полномошник. Во спротивно, судот за привремен 
зас-тапник на тужениот ќе го одреди Зоран Лозаноски, 
стручен соработник во Основниот суд но Велес, jcoj ќе 
ги застанува интересите на тужениот се до окончу-
вањето на постапката. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.606/99. (I944I) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес поведе парнична постапка 

по предлог на тужителката Бафтиари Џемка од с Ви-
ничани, против тужениот Бафтиари Хазбија од с.Ви-
ничани, со непознато место на живеење и престо-
јување. 

За привремен застапник на тужениот е поставен 
стручниот соработник во Основниот суд во Велес, 
Валентина Перчинковска - Стојанова. Привремениот 
застапник ги има сите права и должности на законски 
застапник, се додека тужениот или неговиот полно-
мошник не се појават пред судот, односно се додека 
Органот за старателство не го извести судот дека 
поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес П.бр. 1461/99 (19701) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Пред Основниот суд во Кавадарци заведен е спор 

за развод на брак но тужбата на тужителката Цве-
танка Лековиќ против тужениот Драган Лековиќ со 
непозната адреса на живеење во Република Црна 
Гора, СР Југославија. 

За привремен застапник на тужениот е назначена 
Благородна Арангелова од Кавадарци, дипломиран 
правник со положен правосуден испит, која во те-
кот на постапката ќе ги штити интересите на туже-
ниот, се додека тужениот или неговиот полномош-
ник, не се појават во судот до окончување на пос-
тапката. 

Од Основниот суд во Кавадарци, Г1.бр.189/2ооо. 
(19675) 

Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за 
исплата на долг или повраќај на стока со предлог за 
издавање времена мерка против тужените ТП ТРО-
МЕКС" ДОО извоз-увоз Скопје и Исмет Алија од 
Скопје, со непозната адреса 

Судот на тужените ТП "Громекс" ДОО извоз-увоз 
Скопје н Исмет Алија од СконЈе,му назначи при-
времен застапник и тоа адвокатот Маја Китанова од 
Кавадарци, која ќе ги застапува нивните интереси. 

Се повикуваат тужените ТП Тромекс" ДОО извоз-
увоз Скопје и Исмет Алија од Скопје, да се јават во 
судот лично или преку полномошник во рок од М) 
дена по објавуван,сто на огласот. 
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Доколку во овој рок тужените или нивниот пол-
номошник не се јават во судот, истите се предупре-
дуваат дека назначениот привремен застапник ќе ги 
застапува во постапката по овој предмет се Додека 
истите или ,нивниот полномошник не се појават пред 
судот, односно додека Органот за старателство не го 
извести судот дека му поставил старател на тужениот 
Исмет Алија. 

Од Основниот суд во Кавадарци. ССбр.203/99. 
(19689) 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Основниот суд во Прилеп заведена е тужба за, 

развод на брак од страна на тужителот Мелат Бо-
ургаух Сулејманоска од Прилеп, ул."Трајко Сан-
дански" бр.з, против тужениот Бертанд Боургаух да 
се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот, да достави точна адреса или да определи 
полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси 
во постапката. По истекот на овој рок на тужениот 
ќе му се постави ,привремен старател застапник преку 
Центарот за социјални работи-Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп, П.бр. 178/2000, 
(19687) 

Пред Основниот суд во Прилеп се води спор за 
исплата на долг, по тужбата на тужителот Миле Ам-
пов од Кочани, против тужениот Тони Котески од 
с.Галичани, со непозната адреса во странство. Вред-
ност на спорот од 119.700,оо денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот да се јави во судот. Во спротивно, 
по истекот на овој рок ќе му биде поставен привремен 
старател. 

Од Основниот суд во Прилеп, П.бр.293/98-1-И. 
(19677) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Се повикува лицето Прцуловски (Тражевски) П.Та-

ле од с. Царев Двор, со последно место на живеење во 
Ц.Двор, како и секој друг што знае за неговиот жи-
вот, да се јави во Основниот суд во Ресен во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот во "Сл.весник на РМ". 

Во спротивно, неговата смрт ќе се докажи во пос-
тапката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен, В пп. бр. 16/2000. (19674) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по-

ради сопственост, по тужбата на тужителот Јанков-
ски Трпко од Скопје, против тужениот Бане Радое-
виќ од Белград, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави 
во судот, или да одреди свој полномошник. Во спро-

тивно, по истекот на овој рок на истиот ќе му биде 
поставен привремен старател преку Центарот за 
социјални работа Тетово, кој ќе ги застапува неговите 
интереси до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр 9/2000. (19679) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапки 
поради сопственост по тужбата на Јанковски Трико од 
Скопје "против тужениот Бане Радоевиќ од Белград, 
сега со непозната адреса 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од обја-
вувањето на огласот, да се јави во судот или да одреди 
свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој 
рок на тужениот ќе му биде поставен привремен ста-
рател преку Центарот за социјалн работа во Тетово 

кој ќе ги застапува неговите интереси се до окон-
чувањет на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П бр.6/2ооо. (19680) 

-*1ред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
сопственост по тужбата на тужителот Даринка Ма-
товска од с.Раотинце, против тужените Матовски Ни-
кола, Јосифовска Искра, Стојановска Вида, Матовска 
Дафина и Таневска Кети од с.Вратница, сега со не-
позната адреса. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот да до-
стават адреси, или да овластат полномошник кој ќе ги 
застапува во оваа постапка до окончувањето. %Во 
спротивно, по истекот на 30 деца, судот преку Цен-
тарот за социјални работи Тетово ќе им постави 
привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.305/2000. (19682) 

Пред овој суд се води спор за сопственост по туж-
бата на тужителот Вејсели Исмаил од Тетово и др. 
против тужениот Вејсели Ашим на привремена ра-
бота во Данска и др. 

Се повикува тужениот Нуриосман Вејсели од Те-
тово, во рок од 30 дена, да се јави во Основниот суд во 
Тетово, Доколку, во овој рок не се јави или не одреди 
свој полномошник, судот ќе му постави привремен 
старател кој ќе се* грижи за неговите права и ин-
тереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1054/99. (19684) 

И С П Р А В К А 
Во судскиот оглас од Основниот суд во Тетово, 

П.бр. 162/2000, објавен во "Службен весник на РМ" 
бр.34/2000 од 5 мај 2000 година, на стр. 1966, наместо: 
"Се повикува тужениот Хашмет Мемиши од Тетово, 
треба да сгои:"Се повикува тужениот Ремзи Рецепи 
од Тетово, ул.'Тодор Циповски Мерџан" бр.71. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 276/99 од 24.03.20Q0 година, на регистарска 
влошка бр. 01010086, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основната главнина на Друшт-
вото за превоз, трговија и услуги СКОПСКО ЈЛ 
ТРАНСПОРТ, Миленко и др. ДОО Битола, ул. "Нико-
ла Тесла" бр. 115, Битола. 

Основачот Миленко Петковиќ, врши зголемување 
на основачкиот влог за износ од 136.400,00 денари во 
основно средство. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16097) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 339/2000 од 10.04.2000 година, на регистар-
о т влошка бр. 01010086, го запиша во трговскиот pe-

регистар запишувањето иа план за спојување на Друшт-
вото за превоз, трговија и услуги ; СКОПСКО ЈЛ 
ТРАНСПОРТ, Миленко и др. ДОО Битола, ул. "Нико-

ла Тесла" бр. 115, Битола. 
Занишување на план за спојување на Трговско дру-

штво за трговија и услуги СКОПСКО М П ПРОМЕТ, 
Миленко ДООЕЛ кон Друштво за превоз, трговија и 
услуги СКОПСКО ЈЛ ТРАНСПОРТ, Миленко и др 
ДОО, Битола. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (19555) •" 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14047/99, на регистарска влошка бр. 
020178857-4-05-011, ја запиша во трговскиот регистар 
подружницата - филијала АКЦИОНЕРСКО ДРУШ-
ТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ 
МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ, ул. „11 Октомври" - број 
25 - Скопје, Филијала Пробиштип. Ул. ,Јордан, Стоја-
нов" - број 13 - Пробиштип. 

Усогласување и упис во трговскиот регистар на Ак-
ционерското друштво за осигурување и реосигурување 
МАКЕДОНИЈА - Скопје, Филијала Пробиштип, со 
адреса на ул. „Јордан Стојанов" - број 13 - Пробиштип. 

Дејноста на субјектот на уписот е: 
66.01 Осигурување и реосигурување на животот, 

имотот и посредување во осигурувањето 
66.01/1 Осигурување на животрт 
66.01/2 Осигурување на имотот 
66.01/4 Посредување во осигурувањето 
66.03 Друго осигурување 
Во правниот промет со трети лица филијалата иста-

пува во име и за сметка на Акционерското друштво. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица филијалата одговара со имотот на Акционерското 
друштво. 

Директор на Филијала Пробиштип е Гоце Донев со 
следните овластувања: 

- ги извршува и спроведува одлуките и заклучоците 
на Собранието, Надзорниот одбор и Управниот одбор 
на Акционерското друштво; 

- го организира процесот на работење на* Филијала 
Пробиштип; 

- по овластување на претседателот на Управниот 
одбор на Друштвото го застапува Акционерското 
друштво во делокругот на работа на Филијала Пробиш-
тип; 

- го потпишува Акционерското друштво во рамките 
' на надлежностите за вршење на дејноста на филијала 
Пробиштип. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14047/ 
99. (5799) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14015/99, на регистарска влошка бр. 
020178857-4-05-010, ја запиша во трговскиот регистар 
подружницата - филијала АКЦИОНЕРСКО ДРУШ-
ТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ 
МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ, ул. „11 Октомври" - број 
25-Скопје, Филијала Гевгелија, ул. ,Димитар Влахов" 
- број 7 - Гевгелија. 

Усогласување и упис во трговскиот регистар на Ак-
ционерското друштво за осигурување и реосигурување 
МАКЕДОНИЈА - Скопје, Филијала Гевгелија. 

Дејноста на субјектот на уписот с: 
66.01 Осигурување и реосигурување на животот; 

имотот и посредување во осигуруваЈВсто 
66.01/1 Осигурување на животот 
66.01/2 Осигурување имотот 
66.01/4 Посредување во осигурувањето 
66.03 Друго осигурување 
Во правниот промет со трети лица филијалата иста-

пува во име и за сметка на Акционерското друштво. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица филијалата одговара со имотот на Акционерското 
друштво. 

Директор на Филијала Гевгелија с Глигор Дајлиев, 
со следните овластувања: 

- г и извршува и спроведува одлуките и заклучоците 
на Собранието, Надзорниот одбор и Управниот одбор 
на Акционерското друштво; 

- го организира процесот на работење на Филијала 
Гевгелија; 

- по овластување на претседателот на Управниот 
одбор на Друштвото го застапува Акционерското 
друштво во делокругот на работа на Филијала Гевге-
лија; 

- го потпишува Акционерското друштво во рамките 
на надлежностите за вршење на дејноста на филијала 
Гевгелија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14015/ 
(5801) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14019/99, на регистарска влошка бр. 
020178857-4-05-009, ја запиша во трговскиот регистар 
подружницата - филијала АКЦИОНЕРСКО ДРУШ-
ТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ 
МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ, ул. „И Октомври" - број 
25 - Скопје, Самостојна филијала Прилеп, ул. „Мар-
шал Тито" - број 7-А - Прилеп. 

Усогласување и упис во трговскиот регистар на Ак-
ционерското друштво за осигурување и реосигурување 
МАКЕДОНИЈА - Скопје, Филијала Прилеп, со адреса 
на ул. „Маршал Тито" - број 7-А - Прилеп. 

Дејноста на субјектот на уписот е: 
66.01 Осигурување и реосигурување на животот, 

имотот и посредување во осигурувањето 
66.01/1 Осигурување на животот 
66.01/2 Осигурување на имотот 
66.01/4 Посредување во осигурувањето 
66.03 Друго осигурување 
Во правниот промет со трети лица филијалата иста-

пува во име и за сметка на Акционерското друштво. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица филијалата одговара со имотот на Акционерското 
друштво. 

Директор на Самостојна филијала Прилеп е Фори 
Тотески со следните овластувања: 

- ги извршува и спроведува одлуките и заклучоците 
на Собранието, Надзорниот одбор и Управниот оДбор 
на Акционерското друштво; 

- го организира процесот на работење на Само-
стојна филијала Прилеп; 

- по овластување на претседателот на Управниот 
одбор на Друштвото го застапува Акционерското 
друштво во делокругот на работа на Самостојна фили-
јала Прилеп; 

- го потпишува Акционерското друштво во рамките 
на надлежностите за вршење на дејноста на Самостојна 
филијала Прилеп. 

* Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. брТ 14019/ 
99. / (5804) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14035/99» на регистарска влошка бр. 
020178857-4-05-008, ја запиша во трговскиот регистар 
подружницата - филијала АКЦИОНЕРСКО ДРУШ-
ТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ 
МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ, ул. „11 Октомври" - број 
25 - Скопје, Филијала Кочани, ул. ^Димитар Влахов" -
број 2 - Кочани. 

Усогласување и упис во трговскиот регистар на Ак-
ционерското друштво за осигурување и реосигурување 
МАКЕДОНИЈА - Скопје, Самостојна филијала Ко-
шани, со адреса на ул. ,Димитар Влахов" - број 2 -
Кочани. 

Дејноста на субјектот на уписот е: 
66.01 Осигурување и реосигурување на животот, 

имотот и посредување во осигуруваи>ето 
66.01/1 Осигурување на животот 
66.01/2 Осигурување на имотот 
66.01/4 Посредување во осигурувањето 
66.03 Друго осигурување 
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Во правниот пролет со трети лица филијалата иста-
пува во име и за сметка на Акционерското друштво. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица филијалата одговара со имотот на Акционерското 
друштво. 

Директор на Самостојна филијала Кочани е Лазар 
Андонов со следните овластување: 

- ги извршува и спроведува одлуките и заклучоците 
на Собранието, Надзорниот одбор и Управниот одбор 
на Акционерското друштво; 

- го организира процесот на работење на Филијала 
Пробиштип; 

- по овластување на претседателот на Управниот 
одбор на Друштвото го застапува Акционерското 
друштво во делокругот на работа на Самостојна фили-
јала Кочани; 

- го потпишува Акционерското друштво во рамките 
на надлежностите за вршење на дејноста на Самостојна 
филијала Кочани. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14035/ 
99. (5805) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14039/99, на регистарска влошка бр. 
020178857-4-05-006, ја запиша во трговскиот регистар 
подружницата - филијала АКЦИОНЕРСКО ДРУШ-
ТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ 
МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ, ул. „И Октомври" - број 
25 - Скопје, Филијала Кичево, ул. „Ослободување" -
б.б. - Кичево. 

Усогласување и упис во трговскиот регистар на Ак-
ционерското друштво за Осигурување и реосигурување 
МАКЕДОНИЈА - Скопје, Филијала Кичево, со адреса 
на ул. „Ослободување44 - б-.б. - Кичево. 

Дејноста на субјектот на уписот е:. 
66.01 Осигурување и реосигурување на животот, 

имотот и посредување во осигурувањето 
.66.01/1 Осигурување на животот 
66.01/2 Осигурување на имотот 
66.01/4 Посредување во осигурувањето 
66.03 Друго осигурување 
Во правниот промет со трети лица филијалата иста-

пува во име и за сметка на Акционерското друштво. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица филијалата одговара со имотот на Акционерското 
друштво* 

Директор на Филијала Кичево е Дончо Вренцоски, 
со следните овластување: 

- ги извршува и спроведува одлуките и заклучоците 
на Собранието, Надзорниот одбор и Управниот одбор 
на Акционерското друштво; 

- го организира процесот на работење на Филијала 
Кичево; 

- по овластување на претседателот на Управниот 
одбор на Друштвото го застапува Акционерското 
друштво во делокругот на работа на Филијала Кичево; 

- го потпишува Акционерското друштво во рамките 
на надлежностите за вршење на дејноста на филијала, 
Пробиштип. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14Ш9/ 
99. (5799) 

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението 
Трег. бр. 14043/99, на регистарска влошка бр. 
020178857-4-05-006, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на подружница-филијала на Акционерско друш-
тво за осигурување и реосигурување „МАКЕДОНИЈА" 
- Скопје ул. „11 Октомври" бр. 25 Скопје, Филијала 
Струга ул. „Маршал Тито" б.б. - Струга. 

Дсјносги:66.01,66.01/1, 66.01/2, 66.01/4, 66.03. 
Во правниот промет со трети лица филијалата иста-

пува во име и за сметка на Акционерско друштво. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица филијалата одговара со имотот на Акционерското 
друштво. 

Директор на Филијала Струга е Ристо Милески со 
следните овластувања: 

Го извршува и спроведува одлуките и заклучоците 
ца Собранието, Надзорниот одбор и Управниот одбор 
на Акционерското друштво, го организира процесот на 
работење на Филијала Струга, по овластување на прет-
седателот на Управниот одбор на Друштвото го заста-
пува Акционерското друштво во делокругот на работа 
на филијала Струга, го потпишува Акционерското 
друштво во рамките на надлежностите за вршење на 
дејноста ца Филијала Струга. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14043/ 
99. (5808) 

Основниот суд Скопје Д - Скопје, со решението 
ТрегЈбр. 9062/99, на регистарска влошка бр. 02023744?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на претпријатие на Друштво за градежништво и 
услуги и трговија „ИВЕ" Димитров Иве ДООЕЛ увоз-
извоз ул. „25 Мај" бр. 11 - Кратово. 

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.32, 45.4Ј, 
45.42,45.43,45.44,45.45, 50.10,50.30/1, 50.З(У2,50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.te> 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 
52.32,52.33,52.41,52.42,52.43, 52.44/1, 52.44/2,52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 6З.40& 
надворешна трговија со прехранбени производи, надвор 
решна трговија со непрехранбени производи, peeк- 
спорт, застапување и посредување во прометот на 
стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Иве Димитров, управител без офаничување. 
Од Основниот суд Скопје I - С к о п ј е , Трег. бр. 9062/ 

99. . _ (5810) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 13639/99, на регистарска влошка бр. 
020201607^01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Т П на Колонијал „ Х А Т И Л А Д А " Горѓи 
Александар Чулевски ул. „Маршал Тито" б.б. ч Демир 
Капија. 

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26,52.27. 

Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-
нец го застапува Чулевски горѓи, управител без огра-
ничување. 

Во ционист промет со трети лица трговецот поеди-
нец истапува во евое име и за своја сметка, а за обвр-
ските одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13639/ 
99. (5812) 
. Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

ТрегЈбр. 1284/99, на регистарска влошка бр. (ДОШ62?-
З-0З-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатие според 3171 на Друштво за произ-
водство и промет „ Ж У П А " Ејуп и други ДОО ул. „Ата-
насис Илиќ" бр. 14 - Дебар. 

Основачи се Ејуп Папранику од Дебар ул. „Вељко 
Влаховиќ** бр. 28 и Абдула Папранику од Дебар ул. 
„Вељко Влаховиќ4* бр. 28. 

Претпријатието е основано на 16.02.1990 г о р и а е 
усогласено со договор за основање на ДОО од 
13.01.1999 година. 
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Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 24.65, 28.75, 29.24, 29.72, 30.01, 30.02, 31.20, 
31.62, 32.20, 32.30, 33.20, 33.30, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.30; 36.63, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 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 51.42/1, 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, 52.33, 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, 52.62, 
52.63,55.12,55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.3СУ2, 55.40, 
60,21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 

^70.20, 70.31, 72.30, 72.40, 72.60, 74.40, 74.82, 74.83, 
'74.84, 15.11, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во областа на проме-
тот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, реекспорт, шпедиција и консигнација, мало-
граничен промет со Албанија, СР Југославија, Бугарка 
и Грција, туристички услуги. 

Во правниот промет со трети лица трговското друш-
тво настапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските настанати во правниот промет со 
трети лица трговското друштво одговара со сите свои 
средства. 

Ејуп Папранику, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1284/ 
99. (5813) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8356/99, на регистарска влошка бр. 02023757?-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со СТД како Т П за угостителство, кафе-бар 
,ДАНИ-АНИ" Милка Димитар Ајцева Нов Дојран -
Стар Дојран ул. „Маршал Тито" бр. 34. 

Основач е Милка Ајцева. 
Дејност: 55.30/2. 
Bio правниот промет со трети лица трговецот-поеди-

нец ќе истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во прометот трговецот-поеди-

нец ќе одговара лично со целиот свој имот. 
Управител е Ајцева Милка со неогранчени овласту-

вања. ~ 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8356/ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 7564/99, на регистарска влошка бр. 02023501?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за производство трговија и 
услуги „ТО-ГбР" Васо ДООЕЛ увоз-извоз с. Пирава, 
ул. „Маршал Ткто" бр. 27, Валандово. 

Основач е Васо Јанакев од с. Пирава, ул. „Маршал 
Тито" бр. 27, Валандово, единствен содружник. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.21, 01ДЗ/2, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 
15.12, 15.33, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 
15.89, 15.98* 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.302, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.40/4,52.72/1,52.74,50.50, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 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, 52.33, 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, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 

60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 70.20, 71.10, 71.21, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, консигна-
ција, реекспорт, посредништво, малограничен промет 
со соседните земји, услуги за меѓународен превоз на 
стоки во патен сообраќај. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Васо Јанакев, управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.ер. 7564/ 
99. (5&7) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.ер. 7299/99, на регистарска влошка бр. 02022290?-
8-ОЗ-ОСО, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Претпријатието за производство услуги 
и трговија „ТИМ" ДОО увоз-извоз Валандово, ул. „Пр-
вомајска" бр. 8 Валандово. 

Друштво за производство услуги и трговија „ТИМ" 
Венка ДООЕЛ извоз-увоз Валандово, ул. „Првомајска" 
бр. 8. 

Основач е Негеселова Венка од Валандово со изјава 
за основање од 30.04.1999 год. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.4(V2, 
51.11, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.3002, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.12, 
70.20, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување, консигнација, реекспорт, малограничен 
промет со соседните земји, туристички услуги. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот и средства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет е Невесе-
лова Венка, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 7299/ 
99. (5818) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 8310/99, на регистарска влошка бр. 02019640?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето и претворање со ЗТД на „ПАЛМА - ЕКСПРЕС" 
ДООЕЛ - Катерина Друштво за превоз, услуги и трго-
вија с. Пирава, Валандово. 

Основач е Катерина Ризова од с. Пирава, Валан-
дово, ул. „Лазар Колишевски" бр. 8. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.41, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 
51,39, 51.7011, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.3/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 74.84. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 
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Лице овластено за застапување с Катерина Ризова, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.ер. 8310/ 
99. (5819) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.ер. 2704/99, на регистарска влошка бр. 02021843?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието со ЗТД на Претпријатието за 
трговија, услуга и производство „КИКО" увоз-извоз по 
Струмица, ул. „Климент Охридски" бр. 2 во Друштво 
за трговија и производство „КИКО" Билјана ДООЕЛ с. 
Пирава, Валандово. 

Основач е Билјана Пиндерова од с. Пирава, Валан-
дово со изјава за основање од 26.12.1998 год. 

Досегашното седиште на ул. „Климент Охридски44 

бр. 2 во Струмица се менува, и за седиште на друштвото 
се определува с. Пирава, Валандово. 

Дејности: 15.81/1, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 
15.98/2, 51.23, 21.25, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 33.20, 
33.30,36.63, 50.10, 50.20,50.30/1, 50.30«, 50.30/3, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/41, 51.11, 51.12, 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, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 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, 52.721, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
70.12,70.20,74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, малограничен промет со Бугарија и Грција, ре-
експорт, продажба на странска стока во консигнациони 
складишта, посредување, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет е Билјана 
Пиперова, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 2704/ 
99. (5821) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5711/99, на регистарска влошка бр. 02024051?-
8-06-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштво за превоз, производство, 
трговија и услуги ДОРИ44 Тони ДООЕЛ увоз-извоз с. 
Раброво-Валандово. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 65.12/3, 50.50, 51.51, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 
52.62, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.44«, 52.46, 
52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 
50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 
51.43, 51.54, 51.53, 51.44, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 
51.47, 51.45, 51.57, 01.21, 01.30, 01.11/4, 01.25, 55.11, 
55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40,74.40,74.12,74.81,74.82,74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, консигнација, реекспорт, 
малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и 
СРЈ, услуги на меѓународен превоз на стоки во патен 
сообраќај, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги со странство, туристичко 
угостителски услуги во странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и над-
ворешен промет е Тони Гошев управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5711/ 
99. (5822) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 120/99, на регистарска влошка бр. 02022850?-
84)1-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Производно трговско-угостителско 

Друштво на големо и мало „ИДА КОМЕРЦ" Зорица 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Партизанска" 23 - Крива Па-

ланка. 
Основач е Илиевска Зорица. 
Дејности: 18.21* 18.22, 18.24, 01.24, 01.25, 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, 51.31, 51.34, 51.35, 51.38, 
51*42/1, 51.42/2, 51.52, 51.70, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.22,55.23,74.12, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со сиoт свој имот. 

Управител на друштвото во рамките на запишаните 
дејности и во надворешно трговскиот промет е Зорица 
Илиевска без ограничени овластувања. . 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 120/ 
99. (5823) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3997/99, на регистарска влошка бр. 02020025?-
84)1-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштво за трговија „ИВА КОМЕРЦ 
95" Лидија ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Пере Тошев" бр. 96 
- Крива Паланка. 

Основач е Лидија Ивановска. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.42, 52.22, 52.23, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63,52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74,55.30/1,55.30/ 
2, 55.40, 51.21, 51.22, 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«, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57,51.61, 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, 60.21, 66.22, 60.23, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, консигна-
ција, застапување и реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица одговара со це-
лиот свој имот. 

Управител на Друштвото е Ивановски Ацо со нео-
граничени овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3997/ 
99. (5824) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10243/98, на регистарска влошка бр. 
02020552/-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво 'за производство, трговија 
на големо и мало „САРАЈ" Љубомир ДООЕЛ увоз-
извоз Ул. „Баглачка" бб - Крива Паланка. 

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, 
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52,62 , 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 
55.30/2, 55.40, 51.21, 51.22, 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, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61,50.10, 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, 05.02, 02.01, 
01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 60.21, 60.22, 60.23, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица одговара со це-
лиот свој имот. 

Управител на Друштвото е Крстовска Блашка со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10243/ 
98. (5826) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6545/99, на регистарска влошка бр. 02022714?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање Друштво за производство промет и услуги „МАР-
НЕС" Риста ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка ул. 
„Моша пијаде" бр. 11/11 

Дејности: 74/12, 72.30, 52.27, 51.21, 51.51, 63.30, 72/ 
30, 72.60, 52.33, 51.22, 51.52, 74.40, 72.60, 28.22, 52.41, 
51.23 , 51.54, 74.20/2, 28.22, 28.61, 52.42, 51.34, 51.45, 
74.20/3, 28.61, 28.62, 52.43, 51.35 , 51.51, 74.20/5, 28.62, 
28.75 , 52.44, 51.46, 51.52, 74.82, 28.75, 50.10, 52.44/1, 
51.37, 51.53, 65.12/3, 50.10, 50.20, 52.44/1, 51.37, 51.53, 
65.12/3, 50.10, 50120, 52.44/1, 51.38, 51.53,65.12/3,50.20, 
50.30/2, 52.44/2, 51.38, 51.55, 60.23, 50.20, 50.30/2, 52.44/ 
3, 51.39, 51.39,51.57, 60.24, 50.40/2, 52.11,52.46, 51.41/1, 
36.11, 93.01, 52.21, 52.22, 52.48, 15.93, 20.10/1, 93.02, 
52.23, 52.24, 52.62,15.98/2, 20.10/1, 52.23, 01.13/1, 52.63, 
15.86, 56Л1, 52.24,01.13/1, 52.63, 15.86, 55.30/2, 01.13/1, 
52.25 , 50.30/1, 25.24, 74.12, 52.26, 50./1, 51.75, надво-
решна трговија, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, услуги на меѓународна шпедиција, реекспорт, 
консигнација, меѓународен превоз на стоки и патници 
во друмскиот сообраќај, малограничен промет со стоки 
со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

Управител на друштвото е Риста Велиновски, без 
ограничување ќе го застапува спрема трети лица. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
спрема трети лица одговара во висина на сите свои 
средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6545/ 
99. (5827) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2707/99, на регистарска влошка бр. 02022703?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
ва!^ со ЗТД на Претпријатие за трговија „ИНТЕР-
ПРОМ МД" д.о.о. Богданци ул. „Егејска" бр. 3 

ОСНОВАЧ: Димитар Паунков од Богданци со из-
јава за основање од 07.12.1998 год. 

Дејност: 01.11/1, 01.11/3, 01.11/3, 1.11/4, 01.12/1, 
01.12/2. 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 01.42, 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, 15.71, 15.72, 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.%, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.16, 
17.21, 17.22, 17:23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.41/1, 17.41/2, 
17.51, 17.52, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 
20.20 , 20,30, 20.40, 20.51, ,20.52. 21.11, 21.12, 21.21, 

21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.11, 25.12, 25.13 , 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.23, 26.52, 26.53, 
26.61, 26.62, 26.66, 26.82/2, 45.11, 45.21/1, 45.21/2,45.22, 
45.24 , 45.35 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 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, 51.45/2, 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, 51.65, 
51.54, 51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 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, 52.20, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.71/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.12, 55.23, 55.30/1, 
55.30/3, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/3, 74.20/5, 74,40, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84. 

НАДВОРЕШНО ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, консигна-
ција, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе , 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешно трговскиот промет е Димитар 
Паунков, управител со неограничени овластуваш. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2707/ 
99. (5830) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 11467/99, на регистарска влошка бр, 02023879?-3-03-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето 
со ЗТД Друштво за производство услуги и трговија 
„ДОРИ", Витомир и др. ДОО извоз увоз с. Негорци 
Гевгелија, , 

Содружници: Витомир Делев од Гевгелија со стан на 
ул. „Мирко Делев" бр. 14, Васил Делев од Гевгелија со 
стан на ул. „Мирко Делев" бр. 14. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/12, 50.40/2, 
50.50, 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, 52.33, 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, 5163, 01 .'11/19 01.11/2, 
01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01,21, 01.22/1, 01.22/2, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.12, 55.30/1, 55.3<У2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 70.20, 71.10, 71 21, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција, транспорт на стоки и патници во меѓународ-
ниот сообраќај, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети 1жца иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во тој промет одговара со сите свои средства. 

Витомир Делев, управител и застапник во надво-
решно трговскиот промет, со неограничени овласту-
ваш. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11467/ 
99. (5832) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 6416/99, на регистарска влошка бр. 02018386?-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување на 
Друштво за производство, услуги и трговија „ФЕ-
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НИКС- 92" Митко ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Ни-
кола Карев*4 бр. 66 Гевгелија. 

Дејности: 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 28.72, 
50.10, 50.20, 50.З(У1, 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 , 5L24, 
51.25 , 51.31, 51.32, 51.33, 51,34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 5Л.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, 
52,33,52.41,52.42,52.43', 52.44/1, 5Z44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,-52.50» 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55*40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.1^3, 70.20, 70.31, 71.10, 
71.21, 71.31, 71.33, 71.34, 71.40, 74.40, 74.82, 74.83, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и 
услуга, реекспорт, консигнациони работи во областа на 
прометот, застапување на странски фирми. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице'овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Митко Костадинов -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.ер. 6416/ 
99. (68ЗЗ) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 17307/99, на регистарска влошка бр. 
0202З7757-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за промет iia големо и 
мало ,ДЕВЕТКА" Александар ДООЕЛ - Гевгелија, 
ул. „Маршал Тито" бр. 7. 

Дејности: 50.10, 50.30, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.45, 51.62, 52.11, 52.12, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.40,74.40. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт и меѓународна шпедиција, мало-
граничен промет. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува самостојно во свое име и за своја сметка. 

Лице овластено за застапување е Александар Бојма-
лиев, управител без ограничувале. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоје, Трег.ер. 17307/ 
99. (5835) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 4064/99, to регистарска влошка бр. 020226947-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
ното на Друштвото за транспорт, трговија и услуги 
„ВИА-ПРОМ", Митко Урдинов ДООЕЛ експорт-им-
порт Богданци, ул. „Кукушка" бр. 22. 

Основач и единствен содружник е Урдинов Митко 
од Богданци. 

Дејности: 60.24, 60.22, 60.21, 60.23, 24.16, 24.17, 
25.21,25.22,28.40,28.75,28.22,29.13,28.62,28.61,29.72, 
36.11, 36.12, З6.1З, 29.24, 35.50, 36.14, 36.63, 19.30, 
25.23,25.24,25.13,35.12,01.11/1,01.11/2,01.11/3,01.12, 
01.30, 01.13/1,01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.22/2, 
15.12, 45.21/2,45.31, 45.33, 45.34, 52.24, 
52.21,52.22,52.23, 52.25, 52.11,52.27,52;6З, 52.51,52.52, 
52.44/3,52.43,52.45,52.467,52.44/2,52.48,52.44/1,52,44/ 
4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 52.30/2, 50.10, 

50.40/21, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 
51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.1, 51.42/1, 51.24, 51.43, 
51.34, 51.64, 5Д.65,51.3, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 
51.22, 50.20, 55.12, 55Л1, 55.23, 55,21/2, 55.30/1, 55.30/2, 
55.25 , 63.30, 63.40, 28.11, 28.12, 28.30, 28.74 , 28.73, 
36.22, 28.72, 28.71, 36.63, 25.13, 52.71, 18.30, 93.05, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/56, 74.82, 74.83, 74.84, 70.31, 65.12/3. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во областа на прометот со 
стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓународниот 
друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународ-
ниот сообраќај, реекспорт, меѓународна шпедиција, 
консигиацибна продажба, малограничен промет со HP 
Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува BQ свое име и за своја сметка,, а за обврските 
одговара со износот на основната главница. 

Лице овластенозазастапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет е Урдинова 
Валентина, управител со неограничени овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоје, Трег.ер. 4064/99. 
(5837) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 9130/99, на регистарска влошка бр. 0202ЗЗ797-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за трговија и услуги „ТАЛЕ 
ТРЕЈД" Бранко ДООЕЛ извоз увоз Гевгелија, ул. „Ле-
онид Јанков" бр. 37, Гевгелија. 

Основач е Талески Бранко од Гевгелија. 
Дејности: 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, 51.43, 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.il, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72, 
55.30,60.21,60.22,60.23,60.24,63.21,63.30,63.40,74.12, 
74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување со странски фирми, реек-
спорт, консигнација, шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, ли-
зинг. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со износот на основната главница. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет е Талески 
Бранко, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I *Скоје, Трег.бр. 9130/99. 
(5839) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 7917/99, на регистарска влошка бр. 020230687-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на СТД на ТП за угостителство , АСГОРА" Ан-
дон Петар Ристов Гевгелија ул. „Булевар Гевгелија" 
бб. 

Основач е Андон Петар Ристов од Гевгелија. 
Дејности: 55.30, 55.3001, 55.30/2. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе истапува 

во свое име и за своја сметиа. За обврските сторени во 
прометот Т П ќе одговара лично со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапува!be е Андон ^Ристов, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоје, Трег.ер. 7917/99. 
(5840) 
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Основниот СУД Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5372/99, на регистарска влошка бр. 02</22098*>-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на ЗТД ни Друиггво за молеро фасадерски работи 
„НОВО" Ефтим ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија ул. 
,,Гоце Делчев" бр. 58. 

Основач и единствен содружник на Друштвото за 
молеро фасадерските работи НОВО Ефтим ДООЕЛ 
увоз-извоз Гевгелија е лицето Костадинов Ефтим од 
Гевгелија со стан на ул. „Гоце Делчев" бр. 58. 

Дејности: 45.22, 45.32, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
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, 52.44/2 .52.48, 
51.44/4, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12. 52.30«, 50.10, 
50.40/2, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34. 51.23, 61.32, 51.33, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43. 51.54, 51.64, 
51.65, 51.53, 51,44, 51.55, 51.47; 51.70, 51.45 , 51.56, 
51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 01.ll / l , 01.11/2, 01.11/3, 
01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.12/2, 01,13/2.,01.21, 01.22, 
01.22/2, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.12, 15.51, 15.52, 
«5.30/1, 55.30/2, 74.12, 71.31, 71.32, 71.33. 71.34, 71.40, 
74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 60.21, 60.22 , 60.23 , 60,24, 
63.30,63.40,65.12/3^71.10. надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени про.изводи, посредување и застапување во 
прометот со СТОКИ И услуги, малограничен промет со 
HP Бугарија, Грција, Југославија и Албанија, превоз на 
стоки во меѓународниот друмски сообраќај, неограни-
чени овластувања, целосна одговорност. 

Лице овластено За застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет с Костади-
нов Ефтим од Гевгелија, управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 5372/ 
99. 1 (5841) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10864/98, на регистарска влошка бр. 
О2ОО92О4/-8-О1-ОО0, го запиша во трговскиот регистар 
усогласување со ЗТД на Претпријатие за трговија, уго-
стителство и туризам „БИСТРА-КОМЕРЦ" ДОО увоз-
извоз ^Жировница, Гостивар.' 

Друштвото за трговија, угостителство и туризам 
„БИСТРА-КОМЕРЦ" Џевдет ДООЕЛ увоз-извоз 
с.Жировница-Ростуше. 

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.25, 52.41, $2.42, 52.43, 52.45 , 52.46, 52.44/1, 52.48, 
52.47, 52.26, 50,10, 50.3CV2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 
51:53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 
55.11, 55.12, 55.21/2, 55,23, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 
63.30,63.40,74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
прозводи, ^реекспорт, застапување и посредување во 
прометот на СТОЈО! и услуги. Друштвото во правниот 
промет со vpeги лица настапува во свое име и за своја 
сметка а за обврските сторени во-правниот промет со 
трети лица1 друштвото одговара со целокупниот свој 
имот. 

Џевдет Алили, управител без ограничувана 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје , Трег. бр. 10864/ 

98. (5843) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. J282(V9St на регистарска влошка бр. 
020157717-8-09-000? го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за внатрешен и надворе-
шен промет, сообраќај туризам и угостителство гра-
дежништво и услуги „РЕКА ТРАНС ИМА" Нури ек-
спорт импорт ДООЕЛ Гостивар ул. „Питарница 9" бр. 
4. 

Единствен содружник Нури Амети од Гостивар со 
седиште на ул. „Пиварница 9" бр. 4 и со основачки влог 
од 10.300 ДЕМ или 319.300,00 денари. 

Дејности: 01.13/1,01.13/2,01.21,01.22/1,01.24,05.02, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.86, 
15.89,15.91,15.93,15.%, 15.98/1,15.98/2,17.40/1,18.10, 
19.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.11, 
21.12, 21.22, 21.24, 22.11, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 
22 23 , 24.51, 24.52, 26.51, 26.52, 26.53, 31.62, 32.20, 
32.30, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.34у 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.17, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.36, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.47, 
51.51, 51.62, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/4, 52.45, 52:46, 
52.48, 52.72/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40,60.21, 
60.22, 60,23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 6130, 63.40, 
65.12/3, 71.10, .71.40, 74.13, 74.14, 74.50, 74.81, 74.82, 
74.84. Дејности во надворешно трговскиот промет над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување, консигнација, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, малограничен промет со сите соседни 
земји Бугарија, Албанија, Грција if СР Југославија, 
посредување и застапување во промет на стоки и 
услуги, агенциски услуги во транспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и своја сметка а за обврските одговара 
со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и во надворешно 
трговскиот промет е Нури Амети, управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12820/ 
98. (5844) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12313/98, на регистарска влошка бр. 
020217417-84)1-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за трговија на големо и 
мало експорт-импорт ,ДЕЛТА" Лулзим ДООЕЛ ул. 
„Гоце Делчев" бр. 62 - Гостивар. 

Единствен содружник е Љулзим Џафери од Гости-
вар. 

Основачкиот влог изнесува 10.500,00 ДЕМ или 
326.300,00 денари. 

Дејности: 01.13/1, 01.13/2, 01.21,01.22/1,01.24, 05.02, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.86, 
15.89,15.91,15.93,15.96,15.98/1,15.98/2,17.40/1,18.10, 
19.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.11, 
21.12, 21.22, 21.24, 22.11, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 
22.23, 24.51, 24.52, 26.51, 26.52, 26.53, 31.62, 32.20, 
32.30, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45,-
45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.17, 51.«З, 51.31, 51.32, 
51.36, 51.34, 51.35; 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.47, 
51.51, 51.62, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.48,52.72/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2,55.40,60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 6?.З0, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 71.40, 74.13, 74.14, 74.50, 74,50», 74.81, 
74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ? 
води, посредување и застапување, консигнација, реек-
спорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет 
со сите соседни земји: Бугарка, Албанија, Грција и СР 
Југославија, посредување и застапување во промет на 
стоки и услуги, агенциски услуги во транспортот. 

Во правниот, промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и своја сметка а за обврските одговара 
со сите свои средства. 
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Лице овластено за застапување и во надворешно 
трговскиот промет е Џафери Љулзим управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12313/ 
98. (5845) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10448/98, на регистарска влошка бр. 
02022986/-6-01-ООО, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето нз СТД на Трговија на мало со текстил 
и кожна галантерија „МАСКОТ" ТП Грева Мехмедали 
Гулнехар ул. „Борис вКидрич" 13 - Гостивар. 

„МАСКОТ" ТП Грева Ѓулнехар основан со акт од 
17.12.1998 година. 

Трговец поединец е Грева Ѓулнехар од Гостивар. 
Дејности: 52.41, 52.43, 52.44/3. 
Трговецот поединец истапува во свое име и за своја 

сметаа. 
Трговецот поединец за обврските одговара лично со 

целиот свој имот. 
Управител е Грева Ѓулнехар со неограничени овла-

стувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10448/ 

98. (5847) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег,ер. 7944/98, на регистарска влошка бр. 020219357-
841-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето согласно со ЗТД на Друштво за трговија, тран-
спорт и туризам „ЗАБО КОМПАНИ" Забедин ДО-
ОЕЛ експорт импорт с. Лакавица - Србиново. 

Седиште:, с. Лакавица. 
Основач е Забедин Ибраими од с. Лакавица. 
Дејности: 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 

45.21, 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, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40г 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24,. 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.60, 74.12, 
74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со соседните земји: Алба-
нија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува Во свое име и на своја сметка. 

За сторените обврски во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Управител е Забедин Ибраими со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7944/ 
98. (5848) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.ер. 4095/99, на регистарска влошка бр. 02022363?-
8^)1-000, го задиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за трговија, транспорт и 
туризам “МИГРОС ЛУЦЕРН44 Ѓулифат Арслани, ДО-
ОЕЛ, експорт-импорт Гостивар, ул. „18 Ноември" бр. 
56. 

Основач е Ѓунифат Арслани од Гостивар. 
Дејности: 02.01, 01.11Л, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 

01.41/2, 01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15,51, 15.52, 15.61, 15.71, 
15.72, 15.84, 15.82/2, 15.81/2, 15.81/1, 15.82/1, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/2, 20.20/1, 20.20, 

20 Ѕ0, 20,40, 20,51. 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 26.82/2, 28.51, 28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.2, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1; 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32. 45.33, 45.41, 45.42. 45.43, 
45.44,45.45,50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/ 
2,50.40/3,50.40/4,50.50, 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, 51.32, 51.33. 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.За, 
51.41, 51.2, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45 , 51.47, 
51.51, 51.52, 51.52, 51.53, 53.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 5Ј.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 5.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 
63.30/ 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 72.30, 72.40,74,12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 
74 84,72.60,90.00,93.02. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, меѓународен транспорт' на стоки, меѓународен 
транспорт на патници, посредување, застапување, кон-
сигнација, малограничен промет со сите соседни земји. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Ѓулифат Арслани -
управител со* неограничени овластувања., 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег.бр. 4095/ 
99. (5849) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 75/99, на регистарска влошка бр. 020231337-
8-03-000, го зашила во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија, 
туризам и услуги „ХАСАНИ КОМПАНИ" Ќемел, ДО-
ОЕЛ, експорт-импорт Гостивар, ул. „Питарница" бр. 
49. 

Основач е Ќемал Халифат од Гостивар. 
Дејности: 02.01, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 

01.41/2, 01.30, 11.20, 15.11,-15,12, 15.13, 15 20, 15.31, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 
15.72, 15.84, 15.82/2, 15.81/2, 15.81/1, 15.82/1, 15.85, 
15.86, 15:87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/2, 20.20/1. 20.20, 
20.30, 20,40, 20,51, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 26.82/2, 28.51, 28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.2, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45,23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44,45.45, 50.10, 50.20,50.30/1,50.30/2, 50.4W1, 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, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.2, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.6& 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27 , 52.33, 
52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74 , 5.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 72.30, 72.40,74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 
74.84, 72.60, 90.00, 93.02. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен 
транспорт на патници, посредување, застанување, кон-
сигнација, малограничен промет со сите соседни земји. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 
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Лице овластено за-застапување е Ќемал Хасани -
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 2375/ 
99. ' (5850) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 2377/99, на регистарска влошка бр. 02023459?-
8-03-000), го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија, 
угостителство и туризам „НАМИК-КОМЕРЦ" Фехим 
Абдулаји, ДООЕЛ, експорт-импорт с. Равен - Равен. 

Основач е Фехим Абдулаји од с. Равен. 
Дејности: 02.01, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 

01.41/2, 01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 
15.72, 15.84, 15.82/2, 15.81/2, 15.81/1, 15.82/1, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/2, 20.20/1, 20.20, 
20.30, 20,40, 20,51, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63 , 26.64, 
26.66, 26,82/2, 28.51, 28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.2, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42 , 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, 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, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.2, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44', 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4 , 52.45, 
52,46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 5.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 72.30, 72.40,74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 
74.84; 72.60, 90.00, 93.02. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен 
транспорт на патници, посредување, застапување, кон-
сигнација, малограничен промет со сите соседни земји. 
, Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото одго-
вара со Целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Фехим Абдулаји -
управител со неограничени овластуваш. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трсг.бр. 2377/ 
99., (5851) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 4099/99, на регистарска влошка бр. 02022361?-
З-0З-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТДг^ Друштвото за производство, трговија, 
и услуги „АЛПИНА-ПРОМ" Музафер & Беќир, ДОО, 
експорт-импорт с. Форино - Чегранец. 

Основачи се Музафер Идризи од с. Форино и Беќир 
Идризи од с. Форино, Гостивар. 

Дејности: 02.01, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 
01.41/2, 01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 
15.72, 15.84, 15.82/2, 15.81/2, 15.81/1, 15.82/1, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/2, 20.20/1,20.20, 
20.30, 20,40, 20,51, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 26.82/2, 28.51, 28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.2, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45:25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 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, 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, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
$1.41, 51.2. 51.42/1, 51.42/2, 51.43 51М ^ ^ 4.47, 
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51.51, 51.52, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 5.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 72.30, 72.40,74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 
74.84,72.60,90.00,93.02. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен 
транспорт на патници, посредување, застапување, кон-
сигнација, малограничен промет со сите соседни земји. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Беќир Идризни -
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.ер. 4099/ 
99. (5852) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 7857/99, на регистарска влошка бр. 02022031?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на СТД во Т П на Трговија на мало со мешовита 
стока „БИСТРА" Т П Фадби Намик Фетаху Гостивар, 
ул. ,ЈНА" бр. 359. 

Основач е Фетаху Фадби од Гостивар, ул. ,ЈНА" бр. 
359. 

Дејности: 52.11, 52.12. 
За овластувањата во правниот промет трговецот по-

единец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со целиот свој имот. 

Фадби Фетаху, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.ер. 7857/ 

99. (5853) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 8786/99, на регистарска влошка бр. 02023755?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото да производство, трговија, тран-
спорт, туризам и услуги „САНКО КОМЕРЦ" Несим и 
др. ДОО експорт-импорт с. Скудриње, Ростуше. 

Дејности: 01.21, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.32, 15.41, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 
16.00/2, 17.11, 17.12, 17.40/1, 17,40/2, 17.52/2, 17.60, 
17.71, 18.10, 18.21, 18.22, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 20.51, 21.12, 25.22, 29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15,36.40/1, 45.21/1,45.21/2,45.22,45.25,45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 509.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 51.13, 
51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.4$, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 
52.63 , 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 
71.21, 71.31, 71.32, 74.20/3, 74.84, 93.01, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, ме-
ѓународен превоз на патници, застапување и посреду-
вање во надворешниот промет, комисионо и консигна-
ционо работење, туристички и угостителски услуги, из-
ведувам-е на инвестициони работи во странство. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сменеа. За обврските наста-
нати во правниот промет со трсти лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Казафери Несим, управител 
без ограничување. 

' Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 8786/ 
99. (5854) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 7962/99, на регистарска влошка бр. 02019665?-
8-ОЗ-ОСО, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието во Друштво за производство, 
трговија и услуги „ДЕБРЕШЕ ПЕТРОЛ - АСРА" Рами 
ДООЕЛ експорт-импорт с. Дебреше, Гостивар. 

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02^15.11, 
15.14,15.51,15.81Л, 15.81/2,' 15.84* 15.85,15.98/2,18.22, 
19.10, 19.30, 20.30, 20,40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 
25.24, 26Г61, 26.62, 26.66, 26^3, 26.74, 36.10, 36.11, 
36.12,36.13,36.15,45.25/1, 45.21/1, 45.21/2, 45.22,45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.49, 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, 74.20/1,74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 367.63, 27.53, 28.12, 51.51, 
74.12, 20.10/1, 20.51, 36.14, 26.63, 26.64, 45.11, надво-
решна 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, меѓуна-
родна шпедиција, угостителски услуги, изведување на 
инвестициони работи во странство малограничен про-
мет со сите соседни земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото одго-
вара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Асани Дашмир од 
с. Дебреше, Гостивар, лице овластено за застапување 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.ер. 7962/ 
99. (5855) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 10103/99 од 10.02.2000 година, на регистарска влош-
ка бр. W0222937-8-03-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар усогласувањето на претпријатието во ДООЕЛ 
на Друштвото за производство, градежништво, трго-
вија и услуги ТОТО-КОМЕ РЦ, Гордана ДООЕЛ увоз-
извоз, ул. "Благоја Стевковски" бр. 1/9, Скопје. 

Усогласува н,е на претпријатието со Законот за тр-
говски друштва, во Друштво за производство, градеж-
ништво, трговија и услуги ТОТО-КОМЕРЦ, Гордана 
ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Благоја Стевковски" бр. 1/9, 
Скопје. 

Основач - содружник с Гордана Лсвковска од Скопје. 
Друштвото во правниот промет со трети лица наста-

нува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Овластено лице за застапува!he на друштвото во вна-

трешниот и надворешниот трговски промет с Гордана 
Лсвковска од Скопје - управител со неограничени ов-
ластува Им!. 

Надворешна трговија комплет надворешно-трговски 
промет со прехранбени и непрехранбени производи, 
застапување и посредување вон промет со стоки и ус-
луги, шпедиција, реекспорт, консигнација, комисиона 
продажба, малограничен промет со сите соседни земји 
в меѓународен транспорт (превоз) на стоки и патници 
во земјата и странство. 

Дејности на- друштвото: 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18,10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 22.15, 22.22, 22.23, 24.16, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 28.63, 28.71, 28.72, 28.75, 36.11, 
3(5.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63. 37.10, 37.20, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.1, 50.10, 
50.20, 50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.1, 51.11, '51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51Л8, 51.19,-51.2, 51.21, 51.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 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, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 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, ^0.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.32, 71.34, 71.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.20/2, 
74,20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 7*84, 90.00, 
92.33,92.34,93.01,93.02. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10064) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 5224/99 од 15.12.2000 година, на регистарска влош-
ка бр. 020221307-8-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за услуги 
и трговија на големо и мало ТОМИКС, Мирјан? 
ДООЕЛ извоз-увоз, ул. "Веселин Маслеша" бр. 5/2-" 
Скопје. 

Основач: Мирјана Павлеска од Скопје, ул. "Весели* 
Маслеша" бр. 5/2-7. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40 
20.51, 20.52, 15.11, 15.12, 15.13, 15.33, 15.71, 15.72, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.32, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, ?2.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 73.10, 74.11, 74.12, 74.13, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување на странски фирми, посредување во областа на 
прометот на стоки и услуги, трговија на консигнација, 
компензациска трговија, комисионо работење, реекс-
порт. 

Мирјана Павлеска - управител со неограничени 
овластувања. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свос име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, друштвото одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10065) 



Стр.2330-Бр.40 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 мај 2000 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3114/99 од 12.01.2000 година, на регистарска влош-
ка бр. 020233027-3-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за промет БУБЕ-
ПРОМ, ДОО Симоновска Љубица и др. увоз-извоз, ул. 
"Волгоградска" бб, Скопје. 

Скратен назив на фирмата е БУБЕ-ПРОМ ДОО 
увоз-извоз, Скопје. 

Дејности: 
1. Трговија на мало: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 

51.36; 51.37, 51.39, 51.41, 51.47; 
2. Трговија 1Слемо: 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, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63. 

Друштвото во надворешно-трговскиот промет ќе ги 
врши следните дејности: надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото за про-
мет БУБЕ-ПРОМ ДОО, Симоновска Љубица и др. 
увоз-извоз^ ул. "Волготрадска" бб, Скопје, настапува 
во свое им! и за своја сметка. 

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува 
Симоновска Љубица - управител без ограничувања. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10066) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението Трег. 
бр. 7246/99 од 16.02.2000 година, на регистарска влош-
ка бр. 020250127-4-03-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар завршувањето на податоци за промените на 
Акционерското друштво за производство и промет на 
КОМПОЗИТИ М А К П Е Т Р О Л - К О М П О З И Т И , ул. "Сарај" 
бр. 6, Скопје. 

Фирмата под која друштвото истапува во правниот 
премет гласи: Акционерско друштво за производство 
п промет на композити МАКПЕТРОЛ-КОМПОЗИ-
ТИ, ул. "Сарај" бр. 6, Скопје. 

Скратениот назив на фирмата гласи: МАКПЕТРОЛ-
К О М П О З И Т И А.Д. - Скопје. 

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул. "Сарај" бр. 
6, Скопје. 

Основната главнина на друштвото изнесува 
1.6$Ј.750,00 денари односно 54.250 ДЕМ. 

Друштвото ги врши следниве дејности: 11.20, 20.10/2, 
20.40, 20.51 74 16, 25.21, 25.24, 28.11, 34.20, 35.50, Зб.и, 
36.12, 36.14, 45.22, 45.44, 45.45, 50.30/2, 51.3, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.5, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 51.61, 51 62, 
51.66, 51.7, 51.70, 52,1, 52.6, 52.62, 72.60, 73.10/2, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/5, 74.4 74.40. 

Во надворешно-трговското работење друштвото ги 
врши слепиве дејности: надворешна трговија, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, работи 
на посредувале во надворешно-трговскиот промет, 
увоз и извоз на стоки и услуги во малограничниот про-

. мет со сите соседни, земји, продажба на странски и до-
машни стоки. 

Друштвно вб правниот промет има неограничени 
овластувања п целосна одговорност. 

Во внатрешниот промет друштвото го застапува Ан-
дон Цветковски - извршен директор, без ограничува-
ња и Борис Шаноскп - извршен директор, без ограни-
чувања. 

Во надворешно- трговскиот промет друићЧкгго го за-

стану,ва Андон Цветковски - извршен директор, без ог-
раничувања и Борис'Иваноски - извршен директор, 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (10067) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 10052/98 од 10.01.2000 година, на регистарска влош-
ка бр. 020241077-8-09-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар претворањето на Трговското друштво за мон-
тажа, инженеринг, трговија, угостителство и превоз 
КРАТЕР Миле ДООЕЛ увоз-извоз, бул. "Кочо Рацин" 
бб, Скопје. 

Содружник на трговското* друштво е лицето Миле 
Младеновски од Скопје, со стан на ул. "Бихачка" бр. 
10/5, Скопје. 

Дејностите што трговското друштво ќе ги обавува во 
внатрешно*трговскиот промет се следните: 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.31. 45.32, 45.33, 45.34, 45.25, 
27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.21, 
28.22, 74.20/2. 74.20/5, 74.20/3, 51.53, 51.54, 51.55, 50.10, 
50.30/1, 50.40/1, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 
63.11, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.70, 51.46, 51.35, 51.51, 51.57, 
52.72/2, 52.74, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 21.23, 
21.25,63.12,74.84,51.39,63.40. 

Дејностите што трговското друштво ќе ги обавува во 
надворешно-трговскиот промет се следните: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување 
на странски фирми и реекспорт, посредување во над-
ворешно трговскиот промет, комисиони работи, кон-
сигнациони работи, малограничен промет со Грција, 
Бугарија, Албанија, Австрија, Италија, Романија и Ун-
гарија, услуги не меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, обавување надво-
решно-трговскиот промет што се однесува за заклучу-
вање на договори за повисоки форми на соработка (до-
говори на лиценци, патенти, кооперација и сл ), изведу-
вање инвестициони работи во странство и отстапување 
инвестициони работи на странски лица во земјата. 

Во правниот промет со трети лица трговското 
друштво истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица трговското друштво одговара со целокупниот 
свој имот. * 

Трговското друштво во внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет ќе го застапува и претставува 
управителот на петото - Миле Младеновски од Скопје 
и тоа без ограничување. 
Од ОСНОВНИОТ суд Скопје 1 - Скопје. (10068) 

ОСНОВНИОТ суд Скопје 1 - Скопје, со решението Трег. 
бр. 10143/99 од 22.02.2000 година, на регистарска влош-
ка бр. 020304677-3-03-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар усогласувањето на Друштвото за производство 
и трговија ИЗИП, Светислав ДООЕЛ, бул "Јане Сан-
дански" бр. 78-2/12, Скопје. 

Основач е Пеица Светислав, ул. "3-та Македонска 
бригада" бр. 30, Скопје. 

Дејности: 15.98. 15.98/1, 15 98/2, 25.22, 29.21, 29.40, 
30.01,30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61. 31.62, 
32.10, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30. 50.10, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51 П. 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21. 51.22, 
51.23, Ц.24, 51.25. 51.31, 51 32, 51.33, 51 34, 51.35. 51.36, 
51.37,^138, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51 42/2. 51.43, 
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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, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.46„ 52.47, 52.48, 52.40, 52.61, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 72,20, 
72.30, 72.40, 72.50, 74.30, 74.40, 74.83, 74.74, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со не-прехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица, дру-
штвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот, и 
надворешниот трговски промет е Пеица Светислав -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10069) 

џ Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 8820/98 од 21.02.2000 година, на регистарска влош-
ка бр. 020251677-4-09-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар усогласувањето на Агенцијата за услуги од об-
ласта на авторското право и индустриската сопстве-
ност ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ АД увоз-из-
воз, ул. "Кеј Димитар Влахов" бб, Скопје. 

Агенција за услуги од областа на авторското право и 
индустриската сопственост ПАТЕНТЦЕНТАР-КОН-
САЛТИНГ АД увоз-извоз, ул. "Кеј Димитар Влахов" 
бб, Скопје. 

Основачи: Ердован Асан, ул. "Кузман Јосифовски 
Питу" бр. 19/6-48, Скопје, Оливер Секуловски, ул. "Ни-
кола Русински" бр. 3/6-27, Скопје и Златко Обрадовиќ, 
бул. "Јане Сандански" бр. 7/2-1, Скопје. 

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.31, 22.32, 
22.33, 51.70, 52.47, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 
92.11, 92.12, 92.31, 92.34, надворешна ,трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување во 
областа на прометот на стоки и услуги. 

АД во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица АД одговара со сите свои средства. 

Ердован Асан, извршен директор без ограничување. 
Златко Обрадовиќ, извршен директор без ограничу-

вање. 
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (10070) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 8333/99 од 22.02.2000 година, на регистарска влош-
ка бр. 020250167-4-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар организирањето на Акционерското друштво за 
земјоделие, индустрија и кооперација РОМАНОВЦЕ 
увоз-извоз, ул. "IIIМУБ" бр. 17, Куманово. 

Акционерското друштво ќе работи под назив: Ак-
ционерско друштво за земјоделие, индустрија и коопе-
рација РОМАНОВЦЕ увоз-извоз, ул. III МУБ" бр. 17, 
Куманово. 

Скратениот назив гласи: АД ЗИК РОМАНОВЦЕ 
увоз-извоз. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12/1, 01.41, 02.01, 51.21, 51.31, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.62, 52.65, 60.24, 63.11, 63.12, 70.20, 71.31, 71.34, 63.30,. 
63.40, 74.84, услуги во меѓународен транспорт на стоки 
и патници, работи на увоз и извоз на стоки и услуги во 
малограничен промет, посредување во надворешно-тр-. 
говскиот промет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото ќе одговара со сите свои средства. 

Драган Николиќ - претседател на Управен одбор и 
застапник во надворешно-трговскиот промет, со огра-
ничени овластувања, при склучување на договори за * 
купопродажба кои се однесуваат на располагање со ос-
новни средства чија вредност е поголема од 10% од ос-
новната главница на друштвото, потребна е соглас-
ност од Управен одбор односно надзорен одбор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10073) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 7951/99 од 28.12.1949 година, на регистарска влош-
ка бр. 020223017-3-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар усогласувањето на Друштвото -за трговија, ус-
луги и производство УНИВЕРЗАЛ Никола и Мирјана 
ДОО увоз-извоз, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 43-а, Скопје. 

Се врши усогласување на Производно, услужно, тр-
говско претпријатие УНИВЕРЗАЛ увоз-извоз ДОО, 
Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 43-а, со регистарска 
влошка бр. 1.18030-0-0-0, согласно ЗТД врз основа на 
Договорот за основање од ден 23.02.1999 година. 

Содружници се Трифуновски Никола, ул. "Роберт 
Кох" бр. 1/4-16, Скопје и Трифуновска Мирјана, ул. 
"Роберт Кох" бр. 1/4*16, Скопје. 

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 
20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 28.11, 28.12, 29.71, 29.72, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 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, 51.53, 
51.54, 51.65, 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, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.32, 71.33, 71.34, 72.50, 74.20, 
74.20/2,74.20/3, 74.20/5,63.40,74.84. 

Надворешно-трговски дејности: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, конотација, 
застапување и посредување, малограничен промет со 
Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај. 

Друштвото во правниот промет со трета лица наста-
пува во свои име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Трифуновски Никола е управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10075) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд во Тетово, со решение РЕГ.ЗГФ.бр. 
16/2000 од 28.04.2000, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под РЕГ.бр. 16/2000, се запишува Здружението на 
граѓани за поддржување на квалитет на живеење "ЧЕ-
КОР ПО ЧЕКОР" Тетово, со седиште во Тетово, ул. 
"Б.Кидрич" бр. 11. 



Стр. 2332 - Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 мај 2000 

II. Работата и активноста на здружението ќе се одне-
сува на негување на принципот на взаемност, солидар-
ност и хуманост, поттикнување на активности за одо-
брување на квалитетот на живеење од областа цм со-
цијална, здравствена заштита, култура, уметност, ху-
манизација на половите, животен стандард, едукација 
за степување на значење и вештини и друго. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
здружението е подрачје на општина Тетово и поширо-
ко. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 28.04.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд во Тетово (19476) 

Во Регистарот на здруженија на ,граѓани и фондации 
бод ЗЃФ.бр. 8/2000 се запишува основањето на Здру-
жение на лица учесници и можни учесници во сообра-
ќајни незгоди "Сообраќајна безбедност" од Кичево, со 
седиште во Кичево, ул. "Тане Цалески" бр. 6. 

Лице овластено да го застапува Здружението на ли-
цата учесници и можни учесници во сообраќајни незго-
ди "Сообраќајна безбедност" од Кичево е Тони Петре-
ски" од Кичево. 

Основни цели и задачи на ЗЛУМУСН "Сообраќајна 
,б&бедност* - Кичево се: невладино, непартиско, здру-
жение на граѓани во кое членовите ќе можат да до-
биваат правна и сообраќајно-техничка помош пред су-
довите и другите државни органи, па ги остваруваат 
своите лични и заеднички интереси за подобрување на 
степенот на безбедност во сообраќајот, да даваат свој 
придонес за подобрување на сообраќајната култура и. 
сообраќајна етика Итн. 

Здружението на лица учесници и можни учесници на 
сообраќајки незгоди "Сообраќајна безбедност" - Киче-
во, с т е к н а својство на правно лице и може да започ-
не со работа од 24.04.2000 година. 

Од Основниот суд во Тетово. (19477) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние на овој суд СТ.бр. 56/96 од 27.04.2000, заклучена е 
стечајната постапка над должникот Претпријатие за 
производство, услуга и трговија на големо и мало 
"ОМВ" - Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (19386) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 112/00 
од 26.04-2000 година над Приватното претпријатие за 
производство, трговија на големо и мало и услуги 
"ИВО ТРЕЈД" увоз-извоз од Ресен, ул. "Ленинова" бр. 
7/7/ to дејност трговија, со жиро сметка 40310-601-

77675 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19465) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 111/00 
од 26.04.2000 грдииа над Приватното претпријатие за 
производство, промет и услуги, увоз-извоз "УКА" 
Рсссн, ул. "Мите Богоевски" бб, со дејност трговија, со 
жиро сметка 40310-601-23696 ири ЗПП Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19467) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 83/00 од 
26.04.2000 година над Приватното претпријатие за про-
изводство, услуги ft трговија "Екс Васион" од с.Сапот-
ница, Д.Хисар, со дејност трговија, со жиро сметка 
40300-601-64927 при ЗПП Битола, отвори стечајна по-
стапка, не ја ̂ спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19469) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр. 75/2000 од 28.04.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТТ "Во-
деон" од с.Ангелци, општина Василево, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението,, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Битола. (19470) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд Л.бр. 1423/2000 од 06.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало/увоз-извоз "УНИЈА МАК" д.о.о од 
Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 54/2-6 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-360171 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (19328) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1482/2000 од 07.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона достанка над должникот 
Претпријатие за транспорт, туризам и услуги "НАСТО 
КУС" п.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Езерце" бр. 22/74 
од Скопје, со жиро сметка 40120-601-374030. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците дЗ ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (19329) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение па овој суд Л.бр. 1409/2000 од 06.03 2000 годи-
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на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "ВЕ-
РОНА-НН" експорт-импорт од Скопје, ул. "Малешев-
ска" бр. 18-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
150822. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (19330) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1398/2000 од 29.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ЛИОН-
К О М Е Р Ц " д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Дама-
ска" бр. 18 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-94227. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. * 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (19331) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1626/2000 од 28.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и промет на го-
лемо и мало " Л И С К А " увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. 
"Драчевска" бр. 131 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-864Ѕ2. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, бул "Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена но обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна но рок од 3 месеци од денот на по-
следна! а објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (19332) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на оној суд Л.бр 1516/2000 од 16 03 2000 годи-
на с отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, угостителст-
ио и услуги " Л И Т О М " ц о увоз-извоз, ул 
"Илинденска" К-4/19 од Куманово, со жиро сметка 
40900-601-52651 

За ликвидатор Се определува лицето Атанас Дснков-
од Куманово, ул. "Трета М УБ " бр 67ц/9 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (19356) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.1208207на име Аризанов Никола, ул. 
" Младинска" бр.52,Струмица. (19863). 

Пасош бр. 1245929 на име Шемшедин Ќаније, с. 
Д.Б Црква,Ресен. (19890) 

Пасош бр.879655 на име Абедин Велија, с. Шип, 
Тетово. (19897 ) 

Пасош бр.859379 на име Лааревски Зоран, ул."Дим-
че Лахчанаки" бр. 57/19, Битола. (19905) 

Пасош бр. 535830/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Здравко Паво Иво Зајков, ул."Варшавска" бр. 19/1-14, 
Скопје. (19928) 

Пасош бр.621201/95,издаден од ОВР Скопје на име 
Шабани Идрис, с. Ласкарци, Скопје. (19934) 

Пасош бр.864239/96,издаден од ОВР Скопје на име 
Малиќи Зетане, с.Долно Коњаре,Скопје. (19941) 

Пасош бр. 1072317,издаден од ОВР Скопје на име 
Сариџи Ерол, ул."Тоде Богдановски"бр.59,Гостивар. 

Пасош бр. 865694/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Џеваир Бектешов, ул."Скупи 14" бр. 5,Скопје. (19957) 

Чекови од бр. 5275866 до 5275877, од тековна сметка 
бр.8620981, издадени од Комерцијална банка А Д Скопје 
на име Миленковски Стоје,Скопје. (19867) 

Чекови 4031682 и 4031683, од тековна сметка бр. 
8206595,издадени од Комерцијална банка А Д Скопје на 
име Душан Јошески,Скопје. (19882) 

Чекови од 00100047036; 0010004703639 до 
0010004703650, од тековна сметка бр. 137701/93,издадени 
од Комерцијална банка на име Бијлана Крстевска, 
Скопје. (19939) 

Чекови од бр. 0030005219127 до 0030005219129, од 
тековна сметка бр.0006627849,издадени од Комецијална 
банка на име Драги Николоски,Скопје. (19946) 

Работна книшка на име Бафтије Фуга,Скопје. 19874 
Работна книшка на име Тодоровска Милица,Скопје. 
Работна книшка на име Ибраим Билбилови, 

Кичево. (19888) 
Работна книшка'на име Стоименов Јоцо,Виница. 
Работна книшка на име Златановиќ Божо,Кума-

ново. (19895) 
Работна книшка на име Наумоски Гоце,Охрид. 19901 
Свидетелство за 1 година,издадено од Гимнаијл 

"Зеф Љуш Марку" - Скопје на име Јетон Муртезан, 
Скопје. (19866) 

Свидетелство на име Зенули Хариз,Тетово. (19884) 
Свидетелство на име Саздова Зорица,ул."Благој 

Кирков" бр.40,Велес. (19885) 
Свидетелство за 8 одделение на име Латифов Му-

нир Насер, с. Г. Јаболчиште,Велес. (19887) 
Свидетелство на име Миттсва Марија, ул."1-ви Мај" 

бр 69,Кочани. (19891) 
Свидетелство за 1 година на име Ѓоргиева Оливера, 

с Горни Подлог,Кочани. (19893) 
Свидетелство на име (танковска (Гузе,с. Псача, 

Крива Паланка. ' (19900) 
Свидетелство на име Славче Јакимов, с. Аргулица, 

Штип. * (19902)' 
Свидетелство за 1 година - ѕдранствсна струка на 

име Ружица Стамсн-Тассвска, с Всничани,Прилеп 19907 
Свидетелство за 4 одделение на име Синаноски 

Бифело, с Лажани,Прилеп (19^8) 
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Свидетелство за 4 одделение на име Бајрамоски 
Сибело,с. Лажани,Прилеп. , (19909) 

Свидетелство на име Хавзи Зенини,с М.Речица, 
Теново. (19910) 

Свидетелство на име Ислами Шеќибе,с. Боговиње, 
Тетово. (19911) 

Свидетелство за 2 година,издадено од Гимнаија 
"Никола Карев" - Скопје на име Александра Кочовска, 
Скопје. (19925) 

Свидетелство за 7 одделение,издадено од ОУ"Браќа 
Миладиновци" на име Зинзаров Стојче Александар, 
Скопје. (19944) 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од О У "Ид-
нина" на име Илјазоова Атиџе,Скопје. (19948) 

Книшка на име Мишевски Оливер, ул."Б.Б.Гуцман" 
бр.з ,Куманово. (19883) 

Книшка на име Гроздана Јосимовска,Куманово. 
Книшка на име Назири Љуљзим, с. Отља,Куманово. 
Даночна картичка бр. 4030993163679, издадена од 

Управа за приходи Скопје на име Вир Комерц,Скопје 
Даночна картичка на име "Атомик",Пробиштип. 
Даночна картичка Д.бр.4030993144984 на име Д П П Т 

"Вида компани"Светлана,Скопје. (19951) 
Даночна картичка Дбр. 403099323987,издадена од 

Управа за приходи на име "Акуила компани",Скопје. 
Чековите од бр.5191039 до 5191043, од тековна 

сметка бр. 8829386,издадени од Комерцијална банка 
А Д СкопЈе на име Пеев Владимир,Скопје. (19817) 

Чековите од бр.4677323 до 4677330,од тековна 
сметка бр.6831810, издадени од Комерцијална банка 
А Д Скопје на име Паровска Јагода,Скопје. (19821) 

Чекови од бр. 0010004591843 до 0010004591845; бр. 
0010004591850,0010004591851,0050004825565,0050004825 
580,0050004933069, 0050004933070,0080003564978, 
тековна сметка бр. 12630178,издадени од Комерцијална 
банка на име Анчевски Александар,Скопје. (19849) 

Чек бр. 0120000927357, од тековна сметка бр. 
11369444, издаден од Комерцијална банка А Д Скопје 
на име Благоје Брајановски,Скопје. (19862) 

Работна книшка на име Османовски Трајан, 
Скопје. (19811) 

Работна книшка на име'Нина Реџепова,Велес. 19822 
Работна книшка на име Перо Карчов,Виница. 19828 
Работна книшка на име Мире Андонов,Делчево. 
Работна книшка на име Исмаили 

Аљит,Струга. 19831 
Работна книшка на име Бабаноска Ило Роза, 

Прилеп. (19834) 
Работна книшка на име Бабаноски Д.Славко,При-

леп. (19837) 
Работна книшка на име Сагири Исмаил,Гостивар. 

/ Работна книшка на име Мира Камен,арова, Скопје. 

Работна книшка на име Коста Камењаров, Скопје. 
Свидетелство за 4 одделение на име Османов Емин, 

с. Али Коч,Радовиш. (19826) 
Свидетелства од 5 до 8 одделение на име Игор Или-

ев. "С.Кочачевиќ"бр. 13,Виница. (19827) 
Свидетелство на име Орхидеа Демир,ул."Л.Трпков-

ски " бр.67 ,Охрид. (19830) 
Свидетелство на име Џепов Андриа,с.Карбинци, 

Штип. (19832) 
Свидетелство за 8 одделение на име Реџепоска 

Емина, с. Десово,Прилеп. (19836^ 
Свидетелство на име Бесир Асани,Тетово. (19839) 
Свидетелство за 7 одделение,издадено од ОУ "Брат-

ство" Скопје на име Јончевска Калина,Скопје. (19842) 
Свидетелство за.5 одделение,издадено од О У "Кочо Ра-
цин "Скопје на име Бојан Шотаровски,Скопје. (19846) 

Свидетелство за 8 одделение на име Хусковиќ 
Хасан, с. Г. Оризари, Велес. (19864) 

Ученичка книшка, издадена од ЕУ "Арсени 
Јовков" - Скопје на име Исидора Фидановска. Скопје. 

Акциите на име Пешковски Бранко се ојавуваат за 
неважни,издадени од А Д "Комуна" - Скопје на име 
Шошковски Бранко,Скопје. (19843) 

Девизна штедна книшка бр 994251 ,издадена од Сто-
панска банка а д.-Скопје - Филијала - Кавадарци на 
име Лазар Масларков.ул."Браќа X Тефови" 6р.53, 
Кавадарци. (19823) 

Даночна картичка бр.4030992159503.издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Металка.СкопЈе. 

Даночна картичка бр. 4030994114400, издаден од 
Управа за приходи Скопје на име Ехтра ТП,Скопје. 

Даночна картичка д.бр. 503099517007, издаден од 
Управа за јавни приходи на име С.Т Д."Колор".Скопје. 

Даночна картичка Д.бр 4030992347725 на име 
" Битопром" ,Скопје. (19850) 

Даночна картичка Д.бр.4030994199050, издадена од 
Управа за јавни приходи на име "Поло",Скопје (19857) 

Даночна картичка бр.4030995114390, издадена од 
Управа за јавни приходи - Скопје на име "Лотус Маг" 
Д О О Е Л ,Скопје. (19865) 

Пасош број 645453/95 издаден од У В Р Скопје на име 
Ристевски Милан, ул. „Ленинова" бр. 79, Скопје. 
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