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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
168.
Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16
и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

Во 2016 година, примарната вакцинацијата во Република Македонија бележи благ пораст на опфатот во
однос на претходната година, со исклучок на МРП вакцината, додека во однос на ревакцинацијата, опфатот
го задржува трендот на опаѓање.
При тоа, во однос на примарна вакцинација e констатиран опфат над 95% за ДиТеПер и ОПВ/ИПВ вакцина. Примовакцинацијата со ДиТеПер и ОПВ/ИПВ
вакцина имаат идентичен опфат од 95,3%. Опфат под

ПРОГРАМА
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
2018 ГОДИНА

95% за примарна вакцинација е регистриран со вакцина против хепатитис Б, Хемофилус инфлуенца тип Б и
со МРП вакцина. Вакцинацијата против заболувања
кои ги предизвикува хемофилус инфлуенца тип Б има
опфат 94,0%, вакцината против хепатитис Б има опфат

I. Вовед

од 93,8%, а примовакцинацијата со МРП вакцина се реализираше со опфат од 82,1%. Вакцинацијата против

Со воведувањето на вакцинацијата како мерка за
заштита на населението од заразни болести постигнати
се најдобрите резултати во историјата на медицината.
Бројни заразни болести се искоренети во светски
рамки, голем број од нив се елиминирани, а голем број
на заразни болести се ставени под контрола, при што
само во одредени реони во светот се регистрираат поединечни случаи.
Задолжителната имунопрофилакса и хемиопрофилакса во Република Македонија се спроведува согласно
законската и подзаконската регулатива од оваа област,
односно согласно Законот за заштита на населението
од заразни болести („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и
37/16) и Правилникот за имунопрофилакса, хемиопрофилакса, лицата кои подлежат на овие мерки, начинот
на изведување и водење на евиденција и документација
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.177/15) (во натамошниот текст: Правилникот).

ХПВ, како и изминатите години (од нејзиното воведување) има најмал регистриран опфат кој изнесува
53,3%.
III. Мерки кои треба да се преземат за подобрување
на состојбите
Согласно резултатите од спроведената задолжителна имунизација во Републиката во 2016 година, како и
препораките на Светската здравствена организација за
опфат ≥ 95%, се наметнува потребата да се преземат
одредени интензивни мерки и активности за подобрување на состојбата со задолжителната вакцинација во
Република Македонија, и тоа:
- зголемување на опфатот со сите вакцини и ревакцини кои бележат понизок опфат од 95%, а континуирано одржување на опфат над 95% за вакцините кои го
достигнале овој опфат, на секоја одделна територија и
во целата република, со посебен акцент на МРП вакци-

II. Моментална состојба

нацијата која последните години бележи интензивно
намалување на опфатот;

Задолжителната имунизација во Република Македонија со години и децении наназад се спроведуваше со
висок опфат ≥95% за повеќето вакцини, согласно
препораките на Светската здравствена организација
(СЗО) и други референтни меѓународни институции.
Меѓутоа, од 2014 година се бележи пад на опфатот и
кај примарната вакцинација икај ревакцинацијата во
однос на претходните години. Овој трендот на намалување на опфатот на вакцинацијата и ревакцинацијата
се одржува и во текот на 2015 година.

- континуиран надзор и контрола над спроведувањето на имунизацијата од страна на надлежните институции - Центри за јавно здравје/подрачни единица
(ЦЈЗ/ПЕ), Институт за јавно здравје на Република Македонија (ИЈЗ), Државен санитарен и здравствен
инспекторат (ДСЗИ);
- строго придржување кон принципите за одржување и контрола на студениот синџир на сите нивоа - при
набавката, транспортот, ракувањето и чувањето на вакцините;
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- континуирано и навремено снабдување со соодветни квалитетни вакцини, согласно препораките на

V. Мерки и активности, очекувани резултати
(индикатори на успешност)

СЗО;
- пополнување со персонал на вакциналните тимови
кои спроведуваат континуирана вакцинација во сите
населени места, каде што има недостиг од нив;
- организирање кампањи за подигање на свеста на
родителите за безбедноста и бенефитите на вакцините;
- организирање и одржување на едукативни семинари на здравствени работници за зголемување на свесноста за значењето и бенефитите на имунизацијата, како и за јакнење на нивните комуникациски вештини со
родители;
- спроведување на студија за серопреваленца на антитела за мали сипаници, рубеола и паротитис, со цел
да се потврди пријавениот вакцинален опфат, да се утврдат пропусти во вакцинацијата и да се откријат осетливите групи; и
- осовременување на системот за планирање, изведување, евидентирање и надзор на спроведената имунизација преку воведување на единствен софтвер со
дата база за имунизацијата, како дел од интегрираниот
здравствен информатички систем во Република Македонија.
IV. Цели на програмата
Основна цел на Програмата е постигнување на опфат над 95% на национално, регионално и локално ниво со сите вакцини, согласно Календарот за имунизација во 2018. Оваа цел ќе се постигне преку ажурно
спроведување на рутинската, задолжителна континуирана вакцинација, како и дополнителни активности за
зголемување на опфатот (национални и регионални денови на имунизација, Европска недела на имунизација,
едукативни семинари, кампањи за промоција на вакцинацијата и др.).
Дополнително, како важна цел на Програмата е и
постигнување на што поголем опфат кај тешко достапните популации во руралните средини, во ромската популација и кај лицата кои често го менуваат своето
место на живеење и престојување (мобилни групи),
мигранти, бегалци, преку активности за изнаоѓање на
неевидентирани, невакцинирани и некомплетно вакцинирани лица и нивна вакцинација (теренски активности за прочешлување на теренот, повикување, вакцинација од врата на врата и др.).

Активностите предвидени во Програмата за имунопрофилакса и хемиопрофилакса против одредени заразни болести на населението во Република Македонија во 2018 година, ќе се спроведуваат во согласност со
Правилникот, при што опфатот со сите вакцини треба
да биде над 95% на национално ирегионално и над 90%
на локално ниво. Тоа ќе претставува основен индикатор за успешноста на вакцинацијата односно реализација на Програмата.
V.1. ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЗАРАЗНИ
БОЛЕСТИ
Имунизацијата против одредени заразни болести се
спроведува како:
1. Задолжителна активна имунизација на лица на
одредена возраст,која се спроведува континуирано, во
текот на целата година против: акутен вирусен хепатит
Б (Hepatitis B), туберкулоза (Tuberculosis), заболувања
предизвикани од хемофилусинфлуенца тип Б (Hib), дифтерија (Diphtheria), тетанус (Tetanus), голема кашлица
(Pertussis), детска парализа (Poliomyelitisacuta), мали
сипаници
(Morbilli),
заразни
заушки
(Parotitisepidemica), црвенка (Rubeоla) и инфекции предизвикани од хуман папилома вируси (HPV) за сите
лица на одредена возраст согласно Календарот за имунизација.
1.1. Имунизација против акутен вирусен
хепатитис Б
Задолжителна активна имунизација против акутниот вирусен хепатит Б се врши со давање на три дози
HB (Хепатитис Б) вакцина, како поединечна или во
состав на поливалента вакцина.
А) Вакцинација се врши:
На сите новородени деца во 2018 година, на возраст
определена со Календарот за имунизација:
- Првата доза на вакцина се дава во родилиште како
поединечна HB вакцина, во тек на првите 24 часа по
раѓање, а децата кои не се родени во родилиште се вакцинираат веднаш, во надлежната установа која спроведува вакцинација.
- Втората доза на вакцина се дава на растојание не
пократко од еден месец по давање на првата доза.
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- Третата доза на вакцина се дава на растојание не
пократко од шест месеци после давање на првата доза,
односно не пократко од два месеца после давање на
втората доза.
Сите деца кај кои не е отпочната вакцинација до 18
месеци од животот, се вакцинираат најдоцна до отпочнување на основното образование, со давање на три дози HB вакцина по шема 0, 1 и 6 месеци.
Децата кои не се потполно вакцинирани до 18 месеци од животот, ги примаат преостанатите дози на вакцина до отпочнување на основното образование.
1.2. Имунизација против туберкулоза
Задолжителна активна имунизација против туберкулоза се врши со давање на една доза вакцина против
туберкулоза (BCG вакцина) како примовакцинација.
А) Вакцинација се врши:
- На сите новородени деца во 2018 година, при отпуштање од родилиште. Децата кои не се родени во родилиште, се вакцинираат до навршени 2 месеци од животот. Сите невакцинирани деца до крајот на првата
година од животот, се вакцинираат до навршување на
12 месеци.
- Вакцинацијата кај децата до 12 месеци од животот
се врши без претходно туберкулинско тестирање.
- На сите деца со навршена една година до наполнети 14 години од животот кои претходно не биле вакцинирани, после извршено туберкулинско тестирање. Се
вакцинираат само децата со негативна туберкулинска
реакција.
- Ревакцинација против туберкулоза не се врши.
1.3. Имунизација против заболувања причинети од
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- На сите деца со навршени 6 месеци од животот
кои претходно не биле вакцинирани, со давање на две
дози вакцина на растојание не пократко од еден месец,
а најдоцна до навршени 12 месеци.
- Децата кај кои примоимунизација се спроведува
со поливалентни вакцини во чиј состав е и ХИБ вакцината, и доколку наместо со полни 2 месеци, се започне
покасно над 6 месеци до 12 месеци, ХИБ вакцината се
спроведува со давање на три дози. (Согласно одлука на
Министерството за здравство бр.22-4601/1 од
16.05.2016, а врз основа на заклучоците од Комитетот
за имунизација)
- На сите деца со навршени 12 месеци од животот
кои претходно не биле вакцинирани, со давање на една
доза вакцина, најдоцна до навршени 5 години.
- Доколку децата, кај кои примоимунизација се
врши со поливалентни вакцини во чиј состав е и ХИБ
вакцината, ја започнуваат покасно, со навршени 12 месеци, ХИБ вакцинацијата се спроведува со давање две
или три дози зависно од претходниот вакцинален статус. (Согласно одлука на Министерството за здравство
бр.22-4601/1 од 16.5.2016, а врз основа на заклучоците
од Комитетот за имунизација)
Б) Ревакцинација се врши:
- На сите деца кои се примовакцинирани до 12 месеци возраст, со една доза Hib вакцина која се дава 6
месеци од последната примена доза, препорачливо до
навршени 18 месеци.
- Доколку примовакцинацијата не се заврши до
препорачаните 12 месеци возраст, и ревакцинацијата
не може да се спроведе до препорачаните навршени 18
месеци возраст, ревакцинација се може да се спроведе
подоцна (Согласно одлука на Министерството за
здравство бр. 22-4601/1 од 16.05.2016, а врз основа на
заклучоците од Комитетот за имунизација)

Хемофилус инфлуенца тип Б
Имунизација против заболувања предизвикани од

1.4. Имунизација против дифтерија, тетанус
и голема кашлица

хемофилус инфлуенца тип Бсе врши со давање на три
дози на вакцина против заболувања предизвикани од
Хемофилус инфлуенца тип Б (Hib вакцина) како примовакцинација и една доза Hib вакцина како ревакцинација, во вид на поединечна вакцина или во состав на
поливалентна вакцина.
А) Вакцинација се врши:
- На сите деца родени од 01.11.2017 до 31.10.2018,
до навршени 6 месеци од животот, со давање на три
дози Hib вакцина на растојание од 1 до 3 месеци.

Задолжителна активна имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се врши со давање на:
- Tри дози комбинирана вакцина против дифтерија,
тетанус и голема кашлица ацелуларна или целуларна
(DTаP или DTwPвакцина) како поединечна или во состав на поливалентна вакцина како примовакцинација.
- Eдна доза на DTаP или DTwPвакцина како поединечна или во состав на поливалентна вакцина како I ревакцинација.
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- Две дози комбинирана вакцина против дифтерија
и тетанус (DT или dT вакцина – за возрасни (проадултис), како II и III ревакцинација.
- Eдна доза вакцина против тетанус (ТT) или вакцина против дифтерија и тетанус – про адултис (dT вакцина), како IV ревакцинација.
Министерството за здравство на Р. Македонија согласно заклучоците на Комитетот за имунизација со одлука бр.22-248 од 16.01.2017 година направи измени во
Календарот за имунизација со тоа што ревакцинацијата
со DTwP вакцина на 4-годишна возраст ја укина од редовниот Календар за имунизација.
А) Вакцинација против дифтерија, тетанус и голема
кашлица се врши:
- На сите деца родени од 01.11.2017 до 31.10.2018,
на возраст определена со Календарот за имунизација
во 2018 година.
- На сите деца најдоцна до навршени 5 години од
животот, кои до таа возраст не биле уредно вакцинирани, а не прележале голема кашлица.
Децата со навршени 2 месеци од животот до навршување на 5 години, кај кои ќе се утврди постоење на
контраиндикација за примена на целуларна вакцина
против дифтерија, тетанус и голема кашица (DTwP
вакцина) заради тешка поствакцинална компликација
на претходната доза DTwP вакцина, ќе се вакцинираат
понатаму со вакцина која не содржи пертусис компонента, односно вакцина против дифтерија и тетанус
(DT вакцина) или пак со комбинирана вакцина против
дифтерија, тетанус со ацелуларна пертусис компонента
(DTaP вакцина), согласно заклучокот и издадената документација од страна на Стручниот тим за утврдување на трајни контраиндикации и поствакцинални компликации при ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски
болести – Скопје (во понатамошниот текст: Стручен
тим).
- Вакцинација против дифтерија, тетанус и голема
кашлица се спроведува и кај деца од навршени 5 до
навршени 14 години од животот, ако дотогаш не биле
вакцинирани или ако нема докази дека се вакцинирани
против овие болести, со давање на три дози комбинирана вакцина (DT, DTaP или dT вакцина), на растојание утврдено согласно Правилникот.
Б) Ревакцинација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се врши:
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- На сите деца комплетно вакцинирани против дифтерија, тетанус и голема кашлица во 2017 година, на
возраст определена со Календарот за имунизација во
2018 година.
- Првата ревакцинација против дифтерија, тетанус
и голема кашлица се спроведува со давање на една доза на DTaP или DTwP вакцина како пoединечна или во
состав на поливалентни вакцини кога ќе помине една
година од потполната вакцинација.
А) Вакцинација против дифтерија и тетанус се
врши:
- На сите деца до навршени 5 години од животот
кои не се вакцинирани, а ја прележале големата кашлица.
- На сите деца од навршени 2 месеци до навршени 5
години од животот, кај кои Стручниот тим ќе утврди
постоење на трајна контраиндикација за примена на
DTP вакцина (целуларна или ацелуларна) поради посебна контраиндикација за вакцинација против голема
кашлица.
Вакцинацијата во овој случај се спроведува со давање на комбинирана вакцина против дифтерија и тетанус (DT вакцина), на начин како со DTP вакцина.
- На сите деца родени од 2004 година наваму, ако
не биле уредно вакцинирани против дифтерија и тетанус на растојание утврдено согласно Правилникот.
Б) Ревакцинација против дифтерија и тетанус:
- На сите деца на 7-годишна возраст, односно во II
(второ) одделение на основното училиште, кои претходно се уредно вакцинирани и ревакцинирани против
дифтерија и тетанус, според Календарот за имунизација.
- На сите деца на 14-годишна возраст, односно во
завршното одделение на основното училиште кои претходно се уредно вакцинирани и ревакцинирани против
дифтерија и тетанус, според Календарот за имунизација.
- На сите деца до 14-годишна возраст, вакцинирани
против дифтерија и тетанус прв пат во 2017 година, ако
од вакцинацијата поминала една година.
Имунизацијата на деца постари од 7-годишна возраст се врши со посебна вакцина против дифтерија и
тетанус за возрасни (dT вакцина– proadultis).
А) Вакцинација против тетанус се врши:
- На сите лица од навршена 14-годишна возраст до
навршена 18-годишна возраст, ако дотогаш не биле
вакцинирани против тетанус или ако нема докази завакцинирање, со давање на три дози вакцина против
тетанус – тетанусентоксоид (ТТ вакцина), на растојание утврдено со Правилникот.
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Б) Ревакцинација против тетанус се врши:
- На сите лица на 18-годишна возраст, односно во
завршната година на средното образование, ако дотогаш биле уредно вакцинирани и ревакцинирани против
тетанус, согласно Календарот за имунизација.
- На сите лица од 14-годишна возраст до 18-годишна возраст, кои во 2017 година прв пат биле вакцинирани против тетанус, ако од вакцинирањето поминала една година.
1.5. Имунизација против детска парализа
Задолжителна активна имунизација против детска
парализа се врши со давање:
- Три дози вакцина против детска парализа со жива
двотипна орална полио вакцина (во понатамошниот
текст: OPV2), и/ или мртва тритипнаинактивиранаполио вакцина (во понатамошниот текст: IPV) како поединечна или во состав на поливалентни вакцини како
примовакцинација.
- Една доза на OPV2 или IPV како поединечна или
во состав на поливалентна вакцина, како I (прва) ревакцинација.
- Една доза на OPV2 или IPV како II (втора) и III
(трета) ревакцинација
А) Вакцинација се врши:
- На сите деца родени од 01.11.2017 до 31.10.2018,
на возраст определена со Календарот за имунизација.
- На сите сите деца родени 2004 година наваму до
31.10.2017 година, кои порано не биле вакцинирани
против детска парализа.
Б) Ревакцинација се врши:
- На сите деца комплетно вакцинирани против детска парализа во 2017 година, ако од потполната вакцинација поминала една година.
- На сите деца на 7-годишна возраст, односно во II
(второ) одделение од основното образование, кои претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според Календарот за имунизација.
- На сите деца на 14-годишна возраст, односно во
завршното одделение на основното училиште, кои
претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според
Календарот за имунизација.
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1.6. Имунизација против мали сипаници, заушки и
црвенка - рубеола
Задолжителна активна имунизација против мали
сипаници, заушки и црвенка - рубеола се врши со давање на една доза вакцина комбинирана жива вакцина
против мали сипаници, заушки и црвенка – рубеола
(МРП вакцина), како и една доза МРП вакцина со цел
ревакцинација.
А) Вакцинација се врши:
- На сите деца со навршени 12 месеци од животот,
најдоцна до навршени 15 месеци.
- На сите деца после навршување на 15 месеци до
14-годишна возраст, кои претходно не биле вакцинирани со MRP вакцина.
Б) Ревакцинација се врши:
- На сите деца на 6-годишна возраст, односно во I
(прво) одделение од основното образование, на почетокот на учебната година, а најдоцна до крајот на месец
октомври со МРП вакцина.
- На сите деца после 6-тата година од животот до
навршување на 14-годишна возраст, ако дотогаш не биле ревакцинирани со МРП вакцина.
Децата кои од било кои причини не биле вакцинирани согласно Календарот, ќе примаат две дози MRP
вакцина на растојание од најмалку 30 дена, најдоцна до
14-годишна возраст.
1.7. Имунизација против инфекции од Хуман
папилома вируси - ХПВ
Задолжителната активна имунизација против инфекции причинети од Хуман папилома вируси (ХПВ)
се врши со давање на две или три дози на вакцина против хуман папилома вируси (ХПВ вакцина).
А) Вакцинација се врши:
- На сите женски деца на 12 годишна возраст, односно на сите девојчиња во VII (седмо) одделение од
основното образование, на растојанија согласно Календарот за имунизација.
- На сите женски деца најдоцна до 14 годишна возраст, а кои претходно не биле вакцинирани со оваа вакцина, со давање на две или три дози вакцина, на
растојанија согласно Правилникот.
Задолжителната активна имунизација против определени заразни болести на лица на одредена возраст,
согласно оваа Програма се спроведува согласно Календарот за имунизација во 2018 година, даден во продолжение на текстот:
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2. Задолжителна имунопрофилакса на лица експонирани на одредени заразни болести по епидемиолошки индикации, се спроведува кај сите експонирани лица по епидемиолошки индикации, сé додека истите
траат и тоа како: активна и пасивна имунизација против акутен вирусен хепатит Б (Hepatitis B), активна и
пасивна имунизација против беснило (Lyssa), активна и
пасивна имунизација против тетанус (Tetanus) кај пов-
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- Хемофиличари;
- Болни на хемодијализа;
- Полови партнери на HBsAg позитивни лица;
- Штитеници на установи за социјална заштита;
- Лица кои инјектираат дроги;
- Инсулин зависни болни од шеќерна болест;
- Болни од хроничен хепатит Ц;
- Лица со ХИВ/СИДА;

редени лица и активна имунизација противцревен тифус (Typhusabdominalis).

- Лица со регистрирани сексуално преносливи инфекции (СПИ) и нивни сексуални партнери;
- Лица кои имале инцидент со инфективен матери-

2.1. Активна имунизација против туберкулоза

јал (крв или серум).
Лица кои се HbsAgи антиHbsAg негативни, а живеат во близок контакт со носители на HbsAg исто така
треба да се вакцинираат со HB вакцина, при што приоритет имаат нивните полови партнери.
За вакцинација на деца помлади од 10 години се дава педијатриска доза вакцина (0,5 ml), на лицата постари од 10 години им се дава доза за возрасни (1ml), додека за вакцинација на пациенти на дијализа се дава
двојна доза вакцина за определена возраст.
Бројот на потребните дози вакцина против акутен
вирусен хепатитис Б кај експонирани лица и растојанието меѓу нив, како и времето на давање се пропишани
со Правилникот.

На задолжителна имунизација против туберкулоза
подлежат здравствени работници и друг помошен персонал, при вработување во здравствени установи во
кои се врши дијагностика и лекување на болни од туберкулоза, ако туберкулинскиот тест им е негативен.
2.2.Активна имунизација против мали сипаници
Задолжителна имунизација против мали сипаници
ако постојат епидемиолошки индикации се врши и кај
деца на возраст од 6 до 12 месеци од животот, но тие
повторно мора да се вакцинираат од 15 до 24-месечна
возраст.
На задолжителна имунизација против мали сипаници подлежат и деца од навршени 15 месеци до 14 години од животот, кои се имунизирани против мали сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации
(заболување на вакцинирани, епидемија на мали сипаници кај деца од таа возраст), што ги утврдил надлежниот орган на државата и ако од претходната вакцинација против мали сипаници поминало повеќе од една
година.
2.3. Активна и пасивна имунизација против акутен
вирусен хепатитис Б
А) Активната имунизација против вирусен хепатитис Б се спроведува кај:
- Сите невакцинирани и непотполно вакцинирани
лица вработени во здравствените установи, вклучувајќи ги и учениците и студентите во здравствено образовните струки (медицина, стоматологија, фармација)
кои доаѓаат во непосреден контакт со инфективен материјал (крв или серум);

Ревакцинација се спроведува кај случаи на имунодефициенција и кај болните на дијализа, со една доза
на HB вакцина, 5 години после потполната вакцинација.
Б) Пасивна имунизација против вирусен хепатитис
Б се спроведува со давање на хепатитис Б имуноглобулин (HBIG) на:
- невакцинираните и непотполно вакцинираните лица кои имале инцидент со инфективен материјал (крв
или серум), и
- новородени деца на HBsАg позитивни мајки.
HBIG се аплицира интрамускулно, во количина која ја препорачува производителот, веднаш по инцидентот, односно по раѓањето, а најдоцна 12 часа од моментот на инцидентот, односно на раѓањето.
По исклучок, ако хепатитис Б имуноглобулинот
(HBIG) кај новородени деца од HBsАg позитивни мајки не е даден во првите 12 часа, може да се даде најдоцна до 7 дена од раѓањето.
HBIG се дава истовремено со првата доза вакцина,
на спротивниот екстремитет.
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2.4. Активна и пасивна имунизација против
беснило

HRIG се дава еднократно, во дози од 20 I.E./kg TT.
Се инфилтрира во самата рана и околу раната, а остатокот од потребната количина се дава интрамускулно,

А) Активната имунизација против беснило се спро-

во глутеалната регија.

ведува со давање на современи инактивирани вакцини

HRIG се аплицира во сите случаи, без разлика на

против беснило за хумана употреба, произведени на

времето поминато од експозицијата на вирусот на бес-

култура на клетки и препорачани од СЗО, со потенци-

нило.

јал од најмалку 2,5 I.E. по поединечна доза.

Доколку постекспозиционата имунизација е започ-

1. Предекспозициона вакцинација против беснило

ната со давање само на вакцина, додатното давање на

се спроведува кај лица кои непосредно професионално

HRIG може да се примени најдоцна до осмиот ден од

се изложени на инфекција со вирусот на беснило, сог-

започнатата вакцинација.

ласно одредбите на Правилникот.

Комплетно вакцинираните лица против беснило,

Предекспозициона вакцинација се спроведува со

после повторно утврдена индикација согласно Правил-

давање на три поединечни дози на вакцина против бес-

никот, се вакцинираат со давање на две поединечни до-

нило интрамускулно, во пределот на делтоидниот мус-

зи на вакцина против беснило во делтоидниот мускул,

кул, наизменично на спротивната рака, по шема: 0, 7 и
21 ден.
2. Постекспозициона задолжителна имунизација
против беснило се спроведува кај:
- Лице кое го каснало или на друг начин повредило
бесно или на беснило сомнително диво или домашно
животно;
- Лице кое го каснало куче или мачка на непознат
сопственик, што не можат да се подложат на десетодневен ветеринарен надзор;
- Лице кое го каснало куче или мачка, што во рок
од десет дена од денот на повредата на лицето ќе пока-

по шема: 0 и 3 дена, без давање на HRIG.
Кај некомплетно вакцинираните лица, како и лицата кај кои не постои документација за вакцинација или
кај кои постои докажана имуносупресија, после повторно утврдената индикација, се спроведува комплетна
активна и пасивна имунизација согласно Правилникот.
Истовремено со имунизацијата против беснило се
врши и имунизација и против тетанус, согласно Правилникот.
2.5. Активна и пасивна имунизација против тетанус
кај повредени лица

жат знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе бидат убиени
или ќе заскитаат, а беснилото на животното не може да
се исклучи со лабораториски преглед;
- Лице кое можело да се зарази со вирусот на беснило преку слузница или оштетување на кожата.
Постекспозициона имунизација против беснило се
спроведува веднаш после утврдувањето на индикациите, со давање на 5 поединечни дози на вакцина против
беснило интрамускулно, во делтоидниот мускул (кај
малите деца во предно-надворешниот дел на натколеницата), наизменично на спротивниот екстремитет, по
шема: 0, 3, 7, 14 и 28 дена.
Б) Пасивната имунизација против беснило се спро-

Имунопрофилакса против тетанус кај повредени
лица се спроведува со аплицирање на адсорбирана ТТ
(тетанус токсоид) вакцина или dT вакцина (активна
имунизација), како и со давање на хуман антитетанусенимуноглобулин (HTIG) (пасивна имунизација), во
дози и на начин кој зависи од претходниот имунолошки статус за тетанус, согласно критериумите пропишани со Правилникот.
Вакцината (ТТ или dT) и хуманиот антитетанусенимуноглобулин (HTIG) се даваат истовремено, интрамускулно, во различен екстремитет.

ведува истовремено со давањето на првата доза вак-

Во продолжение на текстот е дадена шема за актив-

цина, во сите случаи, со примена на хуман антирабиче-

на и пасивна имунизација против тетанус кај повреде-

нимуноглобулин (HRIG).

ни лица.
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2.6. Активна имунизација против цревен тифус
Активна имунизација против цревен тифус по епидемиолошки индикациисе спроведува кај:
- Лица вработени на чистење на канализација и септички јами, и на отстранување на смет и други отпадни материи од населени места;
- Лица кои живеат во заедничко домаќинство со бацилоносител на цревен тифус;
- Лица вработени на ексхумација на тела на умрени
лица;
- Лица припадници на други целни групи, согласно
Одлука на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, на предлог на надлежната епидемиолошка служба, за одредена територија.
Вакцинацијата се спроведува со давање на една доза вакцина според препораките на производителот.
Ревакцинација на вакцинираните лица по епидемиолошки индикации се спроведува со давање на една
доза вакцина, после три години од вакцинацијата и се
повторува на секои три години, сé додека трае индикацијата.
3. Активна имунизација по клинички и епидемиолошки индикации, се спроведува против: грип
(Influenzae), заболувања предизвикани од хемофилусинфлуенца тип “Б” (Hib), заболувања предизвикани од
Streptococcuspneumoniae (пнеумокок), менингококенменингит (Meningitismeningococcica), голема кашлица
(Pertusis).
Во оваа смисла, имунизација може да се спроведува
и против други заразни болести и возрасни групи, врз
основа на одлука на Министерот за здравство и годишната Програма за имунопрофилакса и хемиопрофилаксапротив определени заразни болести на населението
во Република Македонија.
3.1.Активна имунизација против грип
Вакцинација против грип сеспроведува по клинички и по епидемиолошки индикации.
По клинички индикации, вакцинацијата се спроведува кај лица постари од 6 месеци кои имаат хронични
заболувања на белите дробови и кардиоваскуларниот
систем, метаболнипореметувања (вклучително и шеќерната болест), состојби на имунодефициенција, бубрежна дисфункција, хемоглобинопатија, имуносупресија и друго.
По епидемиолошки индикации вакцинација се
спроведува кај:
- Лица сместени во геронтолошки центри и кај лицата вработени во овие центри;
- Млади и стари лица сместени во установи за социјална заштита и кај лицата вработени во тие установи;
- Лица вработени во здравствени установи, кои даваат здравствени услуги и спроведуваат здравствена
дејност, а особено вработените во одделенија со зголемен ризик, стационари за хронично заболени лица и
друго;
- Лица вработени во јавни служби кои се посебно
експонирани на инфекција, и
- Лица на возраст над 65 години.
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Кај деца кои прв пат се вакцинираат, вакцинацијата
се врши со давање на две дози вакцина на растојание
од 30 дена, а наредните години се дава само по една
доза вакцина, согласно упатството на производителот.
3.2. Активна имунизација против заболувања предизвикани од хемофилус инфлуенца тип Б
Вакцинација против заболувања предизвикани со
хемофилус инфлуенца тип Б се спроведува со Hibвакцина, според клиничките индикации, кај деца постари
од 2 години без оглед на претходниот вакцинален статус, во случај на:
- Трансплантација на органи и ткива;
- Спленектомија и српеста анемија;
- Хемиотерапија и терапија со зрачење кај малигни
тумори;
- Симптоматски и асимптоматски HIV инфекции;
- Kај други, клинички утврдени состојби на имунодефициенција.
Бројот на потребните дози вакцина против хемофилус инфлуенца тип Б според клинички индикации, како
и растојанието меѓу нив, пропишани се со одредбите
на Правилникот.
Индикациите за спроведување на оваа вакцинација
по клинички индикации, ја поставува доктор специјалист клиничар.
3.3. Активна имунизација против заболувања предизвикани со Streptococcuspneumoniae (пнеумокок)
Вакцинацијата против заболувања предизвикани со
Streptococcuspneumoniae (пнеумокок) се врши со коњугирана или полисахаридна вакцина, во зависност од
возраста, според клиничките индикации – кај лица во
зголемен ризик од инвазивно пнеумококно заболување,
односно лица со:
- Анатомска или функционална аспленија;
- Српеста анемија;
- Хронично кардиоваскуларно и белодробно заболување;
- Шеќерна болест;
- Хронично заболување на црниот дроб;
- Хронично заболување на бубрезите;
- Нефротски синдром;
- Алкохоличари;
- Симптоматска и асимптоматска HIV инфекција;
- Трансплантација на органи и ткива;
- Малигно заболување;
- Ликворна фистула;
- Клиничка историја на потврдена или суспектна
пневмококна пневмонија;
- Кои примаат имуносупресивна терапија, вклучувајќи системски кортикостероиди;
- Постари од 65 години и деца под 5 годишна возраст кои се сместени во колективни установи (домови
за згрижување на стари лица и градинки);
- Деца под 5 годишна возраст со намален имунитет
со чести инфекции на респираторниот систем.
Децата под 2-годишна возраст се вакцинираат со
коњугиранапневмококна вакцина, а деца постари од 2
години и возрасни се вакцинираат со полисахаридна
вакцина.
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Двете пневмококни вакцини (и коњугираната и полисахаридната) се даваат во дози од 0,5 ml интрамускуларно или субкутано во делтоидната регија, согласно
упатството на производителот.
3.4. Активна имунизација против менингококенменингит
Вакцинација против менингококенменингит по
клинички индикации се спроведува со полисахариднаменингококна вакцина, и се дава кај деца постари од 2
години и кај возрасни. Само кај лица постари од 11 години со висок ризик од појава на ова заболување се користи коњугиранаменингококна вакцина.
Клиничките индикациите за спроведување на вакцинација против менингококенменингит ги поставува
доктор специјалист клиничар. Тие се:
- Анатомска и функционална аспленија (спленектомија, српeста анемија), и
- Имунодефициенција на комплемент (C5 – C9).
- Вакцинација против менингококенменингит по
епидемиолошки индикации се спроведува со коњугирана вакцина против менингококенменингит.
Индикацијата за спроведување на целна вакцинација, како и целните групи кои ќе подлежат на вакцинација против менингококенменингит по епидемиолошки индикации, на предлог на надлежната епидемиолошката служба за одредена територија, ја поставува
Комисијата за заразни болести при Министерството за
здравство.
Вакцинацијата против менингококенменингит со
двата вида вакцина се спроведува со давање на една
доза, веднаш по утврдувањето на индикацијата.
Лицата кои се професионално експонирани на причинители на менингококенменингит или со својата работа можат да го пренесат причинителот на други
лица, се вакцинираат со една доза четиривалентна полисахаридна вакцина.
Ревакцинација се спроведува со давање на полисахаридна вакцина на растојание од 5 години после извршената вакцинација, во случај ако индикациите и понатаму постојат. Ревакцинацијата со полисахаридна
вакцина може да се спроведе и доколку лицето е претходно вакцинирано со коњугирана вакцина.
Вакцината против менингкокниотменингит се аплицира во доза од 0,5 mlсубкутано, во делтоидната регија.
3.5. Активна имунизација против голема кашлица
Вакцинацијата на децата од 2 месеци до 5 години
живот, со ацелуларна вакцина против голема кашлица
(DTaP) се спроведува врз основа на следниве клинички
индикации:
- Температура (ректална) 40оС и поголема од 40оС,
во рок од 48 часа од претходната доза на DTwP вакцина, а која неможе да се доведе во врска со друга
можна причина;
- Упорно и континуирано плачење кое трае 3 и повеќе часа, а се јавува во рок од 48 часа од претходната
доза на примена DTwP вакцина;
- Колапс или слична состојба на шок (хипотонички
– хипосензитивни епизоди) во рок од 48 часа од претходно примена доза на DTwP вакцина;
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- Конвулзии, било да се фебрилни или афебрилни
кои се јавуваат до 3 дена од претходно примена доза
DTwP вакцина.
Клиничките индикации за давање на DTaPвакцина
ги утврдува Стручниот тим после разгледувањето на
пријавата за поствакцинална компликација по имунизација на претходно дадена DTwP вакцина.
Вакцината DTaP се аплицира на начин кој е предвиден со упатството на производителот.
Вакцината DTaP е контраиндицирана кај еволутивни невролошки заболувања (неконтролирана епилепсија, инфантилни спазми, прогресивна енцефалопатија), како и за DTwP вакцина, се додека невролошкиот
статус не се разјасни или стабилизира, за што одлучува
Стручниот тим.
4. Активна имунизација на патници во меѓународен
сообраќај ќе се спроведува согласно Меѓународниот
Здравствен Правилник (IHR), против следните заразни
болести: жолта треска (Febrisflava), менингококенменингит (Meningitismeningococcica), цревен тифус
(Typhusabdominalis), колера (Cholera), дифтерија
(Diphtheria).
Активна имунизација на патници во меѓународниот
сообраќај ќе се врши и против други заразни болести
(акутен вирусен хепатит Б - Hepatitis B, беснило Lyssa, тетанус - Tetanus, мали сипаници - Morbilli и
друго).
Патниците во меѓународниот сообраќај подлежат
на активна имунизација ако патуваат во ризични и ендемични зони или во земји кои бараат вакцинација
против одредена заразна болест, и по епидемиолошки
индикации, согласно Меѓународниот здравствен правилник.
4.1. Имунизација против жолта треска
Се спроведува со давање на една доза вакцина, најдоцна 10 дена пред патување во ендемското подрачје.
Повторна вакцинација против жолта треска нема
потреба да се врши согласно најновите насоки на Светската здравствена организација.
4.2. Имунизација против менингококен менингитис
Вакцинација против менингококен менингитис се
врши најдоцна 10 дена пред патување во ризичното/ендемското подрачје, со соодветна вакцина.
Се аплицира соодветен број на дози, во зависност
од видот на вакцината коja ги содржи соевите, кои на
тие територии предизвикуваат заболување.
4.3. Имунизација против колера
Вакцинација против колерасе спроведува со орална
вакцина против колера, најдоцна 14 дена пред патувањето. Се дава во две дози на растојание од една недела,
а се очекува заштитата да се манифестира една недела
после втората доза.
Повторна вакцинација против колера се врши со давање на една доза орална вакцина против колера, после
10 години.
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4.4.Имунизација против други заразни болести
Вакцинација на патници во меѓународен сообраќај
може да се врши по епидемиолошки индикации и против: цревен тифус, дифтерија, акутен вирусен хепатит
Б, беснило, тетанус, мали сипаници и други заболувања.
Апликацијата на овие вакцини се врши согласно
препораките на производителот на соодветната вакцина.
V. 2. ХЕМИОПРОФИЛАКСА НА ОДРЕДЕНИ ЗАРАЗНИ
БОЛЕСТИ
Хемиопрофилакса против одредени заразни болести се спроведува против: туберкулоза, маларија, менингококенменингит, скарлатина, како и против други
заразни заболувања - по епидемиолошки индикации и
по препорака на надлежната епидемиолошка служба на
локално, регионално и национално ниво, за соодветната територија.
1. Хемиопрофилакса против туберкулоза
Хемиопрофилакса против туберкулоза се спроведува со соодветни дози на лекови против туберкулоза и
времетраење, согласно меѓународни препораки:
1. Кај деца кои се во близок контакт со заболен од
директно микроскопски потврдена туберкулоза, позитивна туберкулоза или тешки форми на белодробна туберкулоза;
2. Кај HIV позитивни лица и други состојби на имуносупресија.
Одлуката за хемиопрофилакса против туберкулоза
се донесува после направена консултација со лекар
пнеумофтизиолог, интернист пулмолог и педијатар.
2. Хемиопрофилакса против маларија
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Изборот на видот на лековите, нивното дозирањето
според возраста, начинот на апликација на лекот и времетраењето на хемиопрофилаксата против менингококенменингит се во согласност со пропишаните критериуми во Правилникот.
4. Хемиопрофилакса против скарлатина
Хемиопрофилакса против скарлатина се спроведува
во времетраење од 10 дена и е задолжителна:
1. Кај деца, во семејства во кои некој член од семејството има анамнеза на ревматска треска, а кои живеат
во лоши социјални услови
2. При појава на скарлатина или стрептококен тонзилофарингит во колективи, по претходна консултација и препорака на епидемиолошката служба при надлежниот ЦЈЗ/ПЕ за своето подрачје и ЦЈЗ- Скопје за
град Скопје.
Хемиопрофилаксата се врши со давање на пеницилински препарат, а кај лица преосетливи на пеницилин
се дава еритромицин.
5. Хемиопрофилакса против други заразни
заболувања
Хемиопрофилакса по епидемиолошки индикации,
може да се спроведува и против други заразни заболувања, кај лица изложени на тие заразни заболувања, а
врз основа на препораките на епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ/ПЕ за своето подрачје, ЦЈЗСкопје за град Скопје и ИЈЗ за територијата на Република Македонија.
V.3. ИМУНИЗАЦИЈА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА
ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО ПОСЕБНИ
УЛОВИ И ПРИ ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ

Хемиопрофилаксата против маларија се спроведува
кај лица пред одењето, за време на целиот период на
престој и по враќањето од земјата, односно подрачјата
каде постои ендемија на маларија.
Препораки за изборот на видот и дозирањето на лековите за хемиопрофилакса против маларија, во согласност со препораките на СЗО, на епидемиолошките
служби на Центрите за јавно здравје и подрачни единици (ЦЈЗ/ПЕ) им доставува епидемиолошката служба на
Институтот за јавно здравје на Република Македонија.(ИЈЗ)

Имунопрофилакса и хемиопрофилакса на населението може да се спроведува и за други заразни болести и
тоа во случај на вонредни состојби, како што се природни и други несреќи, изложеност или сомнение на
изложеност на заразни болести, тероризам со биолошки агенси и друго.
Имунопрофилакса и хемиопрофилакса во вакви
случаи, на предлог на Комисијата за заразни болести
при Министерството за здравство, се одредуваат од
страна на министерот за здравство.

3. Хемиопрофилакса против менингококенменингит

VI. ИНДИКАТОРИ

Хемиопрофилакса против менингококенменингит
се спроведува кај одредени целни групи по епидемиолошки индикации.
Индикациите, како и целните групи кои ќе подлежат на хемиопрофилакса против менингококенменингит по епидемиолошки индикации, на предлог на епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ/ПЕ за својата територија, центар за јавно здравје Скопје(ЦЈЗ Скопје) за град Скопје и ИЈЗ за територијата на Република Македонија, ја поставува Комисијата за заразни
болести при Министерството за здравство.

За оценување на успешноста на предвидените активности со Програмата, ќе се користат следните индикатори на успешност:
- Опфат над 95% од подлежачката популација за сите видови задолжителни вакцини.
- Шестмесечен извештај за спроведената имунизација на подрачјето на Центрите за јавно здравје/Подрачните единици и Центарот за јавно здравје Скопје,
по истекот на шестмесечјето се доставуваат до Институтот за јавно здравје на РМ.
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- Шестмесечен табеларен извештај за спроведената
имунизација во Република Македонија, изготвен од
Институтот за јавно здравје, со опфат по видови вакцини и територијална распределба по Центри за јавно
здравје/Подрачни единици.
- Годишен извештај за спроведената имунизација на
подрачјето на Центрите за јавно здравје/Подрачните
единици и Центар за јавно здравје Скопје доставен до
Институтот за јавно здравје, со опфат по видови вакцини и територијална распределба.
- Годишен табеларен извештај за спроведената имунизација во Република Македонија, изготвен од Институтот за јавно здравје, со опфат по видови вакцини и
територијална распределба по Центри за јавно
здравје/Подрачни единици.
- Годишен извештај за спроведената имунизација во
Република Македонија со епидемиолошки коментар,
изготвен од Институтот за јавно здравје, со опфат по
видови вакцини и територијална распределба по Центри за јавно здравје/Подрачни единици.
- Теренските посети и увиди во вакциналните пунктови во републиката со цел надзор и контрола на
спроведувањето на имунизацијата од сите аспекти и
изготвени информации за состојбата на теренот, со
констатации и предлог мерки.
VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
За 2018 година за обезбедување на потребни количини вакцини за континуирана имунизација и минимални потребни количини вакцини по епидемиолошки
индикации потребни се 205.000.000,00 денари.
Исплата за неизмирени обврски за набавка на вакцини од 2017 година, ќе се подмират од оваа програма.
Вкупните средства за реализација на оваа програма
за 2018 година изнесуваат 205.000.000,00 денари.
Од Буџетот на Република Македонија за 2018 година ќе се обезбедат финансиски средства занабавка на
потребните количини на вакцините за 2018 година.
Вакцини и серум по клинички и епидемиолошки
индикации за заштита и лекување на пациенти, или за
заштита на свои вработени лица,ги обезбедуваат јавните здравствени установи од сопствени буџети.
Финансиските средства за обезбедување на вакцини
и хемиопрофилактички средства за спроведување на
имунизацијата на патници во меѓународниот сообраќај
ги обезбедуваат институциите овластени за вршење на
оваа вакцинација.
Набавените вакцини од страна на Министерството
за здравство, ќе се дистрибуираат од страна на добавувачите до овластените здравствени установи-извршители, врз основа на доставени списоци од Министерството за здравство согласно искажаните потреби од
вакцини на здравствените установи.
Финансиските средства потребни за реализација на
оваапрограма се доставуваат до најповолните добавувачи на вакцини, по достава и прием на вакцините.
VIII. Извршители на програмата
Активностите предвидени со оваа програма ќе ги
спроведуваат превентивните тимови при Здравствените домови во Република Македонија, Универзитетската
Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби и
Универзитетската Клиника за детски болести, инфек-
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тивните одделенија при Општите и Клиничките болници во Република Македонија, други здравствени установи во Република Македонија овластени за вршење на
вакцинација, како и Центрите за јавно здравје и нивните подрачни единици и Институтот за јавно здравје на
Република Македонија и Државниот санитарен и
здравствен инспекторат кои се надлежни за спроведување на надзор и контрола на активностите предвидени
со Програмата.
IX. Доставување на годишни извештаи и рокови
Центрите за јавно здравје/Подрачните единици и
Центарот за јавно здравје Скопје, збирните годишни
извештаи за спроведената имунизација на својата територија ги доставуваат до Институтот за јавно здравје на
Република Македонија, а за спроведена имунизација
против туберкулоза до Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза до 01.02.2018, за спроведената
имунизација во 2017 година.
Институтот за јавно здравје ги обработува и евалуира прибраните годишни извештаи, изготвува посебна
анализа и извештај за состојбата со спроведената имунизација во 2017година и опфатот со одделни вакцини
на локално, регионално и национално ниво во републиката и овој извештај го доставува до Министерството
за здравство, Фондот за здравствено осигурување на
Македонија, Државниот санитарен и здравствен
инспекторат (ДСЗИ) и други надлежни институции, до
28.02.2018 година.
Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза доставува годишен извештај за спроведената имунизација против туберкулоза на територијата на Република Македонија во 2017 година, до Министерството за
здравство и Институтот за јавно здравје, најдоцна до
28.02.2018 година.
X. Следење на реализација на Програмата
(мониторинг и евалуација)
Реализација на Програматана централно ниво ја
врши Министерството за здравство. Следење над извршување на вакцинацијата согласно Програмата ќе
биде перманентно следена од страна на епидемиолошките служби при Центрите за јавно здравје/Подрачните
единици (координатори за имунизација) и Државен санитарен и здравствен инспекторат, како и од страна на
Одделението за контрола и надзор на имунизацијата
при Институтот за јавно здравје на Република Македонија.
Интензитетот на следењето ќе се спроведува на месечно ниво, од страна на Центрите за јавно здравје
/Подрачни единици, а квартално од страна на Институтот за јавно здравје на Република Македонија и Државниот санитарен и здравствен инспекторат.
XI. Оваа програма влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-404/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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169.
Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14 , 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15,
17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

спречување на коинфекција меѓу туберкулозата со
ХИВ инфекцијата, неопходно е да се превземат сите
расположиви превентивни мерки кои придонесуваат за
рано откривање и спречување на болеста. Сепак најдобра превентивна мерка е правилно и навремено лекување на секој болен од туберкулоза со што се прекинува ланецот на ширење на инфекцијата.

ПРОГРАМА
ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ
НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

IV. Цели на Програмата

I. Вовед
Туберкулозата се уште претставува глобален медицински проблем пред се во неразвиените земји и
земјите во развој. Денес, една третина од светската популација е инфицирана со туберкулозниот бацил. Кај
10% од инфицираните во текот на животот се развива
болест Според податоците на Светската здравствена
организација, секоја година во светот се регистрираат
над 8 милиони нови случаи на туберкулоза а умираат
над 2 милиони. Појавата на резистентни форми на туберкулоза чиј број континуирано се зголемува, е една
од причините која придонесува за големината на проблемот со туберкулозата. Денес во светот има приближно половина милион заболени од резистентни форми
на туберкулоза. Епидемијата на ХИВ/СИДА во светот
придонесе за значително зголемување на бројот на болни од туберкулоза. ХИВ инфекцијата е најмоќен познат фактор што овозможува прогресија на туберкулозната инфекција во болест.
II. Моментална состојба
Во 2016 година во Република Македонија регистрирани се 267 случаи на туберкулоза. Од регистрираните
213 (79,7 %) случаи се со белодробна форма на туберкулоза а 54(20,3%) со вонбелодробна. Инциденцата изнесува 12,9/100 000 население, и е намалена во однос
на 2015 година, кога изнесувала 13,7/100 000 население. Зголемена е и стапката на детска туберкулоза
9,3/100 000 население (25 болни). Бројот на умрени од
туберкулоза во 2016 година изнесуваше 18 (0,8/100 000
население). Во 2016 година во Република Македонија
има регистрирани два нови случаи со мултирезистентна форма на туберкулоза.
Во последните години во Република Македонија
бележиме подобрување на епидемиолошката состојба
со туберкулозата. Но, лошата социјално економска состојба поради невработеноста, сиромаштијата, стигмата,
големиот број на хронични незаразни болести се фактори кои придонесуваат проблемот со туберкулозата во
Република Македонија и натаму да перзистира. Ова наметнува потреба од постојана активност од надлежните
институции одговорни за контрола на болеста.
III. Мерки кои треба да се превземат за подобрување
на состојбите
Со цел за што поуспешна контрола на туберкулозата во Република Македонија, намалување на ризикот
од ширење на инфекцијата, особено онаа предизвикана
од резистентни соеви на Mycobacterium tuberculosis,

Целите на оваа програма се зацртани со секоја
програмска активност.
1.1. Активно пронаоѓање на случаи на туберкулоза кај ризични групи со селективна радиофотографија:
Со цел рано откривање на болните од туберкулоза и
други неспецифични белодробни заболувања се врши
селективно радиофотографско снимање на лица кај кои
постои поголема опасност од заболување од туберкулоза. Тоа се лица кои спаѓаат во т.н. ризични групи:
затвореници, болни во психијатриски болници, привремено раселени лица, бездомници, лица во домови за
стари, популација со поголема стапка на заболување од
туберкулоза во однос на националата (Роми), подрачја
со поголема стапка на заболување од туберкулоза, корисноци на дроги и сл. Со радиофотографија во 2018
година ќе бидат опфатени 4000 лица.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
1.2. Дообработка на сомнителни ртг наоди:
цел на активноста е да прегледанитлица со радиофотографско снимање, и сите сомнителни рентгенолошки наоди дополнително се обработуваат. Во 2018
година се планира со дообработка да бидат опфатени
150 лица. По извршената дообработка се изготвува Извештај .
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
2. Трошоци за скрининг на сомнителни од туберкулоза (партиципација)
Како контакти се испитуваат:
- Сите лица кои биле во контакт со болен од микроскопски позитивна туберкулоза
- Сите членови на семејството на болен од микроскопски негативна туберкулоза
- Родителите и другите членови на семејството на
болно дете (до 14 годишна возраст)
Минимум испитувања за преглед на контакти:
- Возрасни: рентгенграфија на бел дроб и директна
микроскопија два искашлока
- Деца: испитувањето се состои од туберкулинско
тестирање по методата на Манту и квантиферон тест
по индикација поставена од лакар, рентгенграфија и
директна микроскопија два искашлока.
За испитаните контакти се пополнува формулар кој
се доставува во ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза заедно со фактура за партиципација
која не е наплатена од пациентот. Врз основа на фактурите доставени од установите кои ги прегледале контактите ќе биде извршена исплата од Институтот.
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Со оваа активност се планира да бидат опфатени
800 лица.
Извршители: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза, ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата - Козле, другите стационари и диспанзерите за белодробни заболувања и туберкулоза.
3. Мониторинг - евалуација и стручно-методолошка помош на здравствените установи кои спроведуваат превенција, дијагноза и лекување на болните од туберкулоза
Со цел да се подобри организацијата на работата,
обемот и квалитетот на стручната работа, спроведување на превентивни мерки, водење на медицинската документација за случаите со туберкулоза и сл. се спроведува стручно-методолошка помош на здравствените
установи кои спроведуваат превенција, дијагноза и лекување на болните од туберкулоза
Тимот за мониторинг и евалуација го сочинуваат
експерти од Институтот. Се мониторира и евалуира по
два пати годишно работата на 40 установи и тоа: 4 болници, 13 диспанзери, 3 психијатриски болници 1 специјален завод , 12 Казнено-поправни установи и 7 микробиолошки лаборатории во Република Македонија.
За извршениот стручно-методолошки надзор се изготвува записник кој се потпишува на лице место од
присутните при надзорот а потоа се изготвува Извештај со предлог мерки за надминување на идентификуваните проблеми за секоја установа посебно кој се доставува до раководителот на установата.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
4. Редовна надворешна проверка на квалитетот
на лабораториите
Два пати годишно се контролира работата на 7 лаборатории за дијагноза на туберкулоза-директна микроскопија преку испраќање на панел за тестирање од
Националната референтна лабораторија до лаборантите. Одговорите од лаборантите кои работат директна
микроскопија се доставуваат до националната референтна лабораторија каде се анализираат резултатите, се
подготвува извештај и се даваат препораки за надминување на недостатоците.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
5. Испраќање на примероци до СНРЛ во Милано
Еднаш до два пати годишно се испраќаат примероци-позитивни култури од болни со резистентни форми на туберкулоза до СНРЛ во Милано за проверка на
квалитетот на работата на НРЛ и изработка на тест на
чувствителност кон антитуберкулотици од втора линија.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
6. Исплата на патни трошоци за болните од туберкулоза кои се јавиле на контролен преглед во
ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје и ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле
Со цел за се постави дијагноза на туберкулоза како
и да спроведат контролни прегледи според препораките на СЗО и ЕЦДЦ потребно е сите лица болни од ту-
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беркулоза да дојдат на преглед во ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје а децата во
ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децатаКозле. Износот на патните трошоци ќе биде исплатен
според Одлуката (за исплата на патни трошоци на болните од туберкулоза во тек на лекувањето и на лицата
кои биле во контакт со нив ) донесена од старана на
ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
- Скопје, врз основа на член 35 од статутот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулозаСкопје.
Се планира со оваа активност да бидат опфатени
150 болни од туберкулоза кај кои треба да се извршат
четири контроли во тек на лекувањето.
Извршител; ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје и ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле
7. Исплата на патни трошоци на лицата кои биле во контакт со болен од туберкулоза и се јавиле на
преглед во ЈЗУ Институт за белодробни заболувања
и туберкулоза-Скопје и ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле
Со цел навремено дијагностицирање на туберкулоза или латентна туберкулозна инфекција кај лицата
кои биле во непосреден контакт со болен од туберкулоза кои ќе бидат прегледани во ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје и ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле ќе им
бидат надоместени патните трошоци според Одлуката
(за исплата на патни трошоци на болните од туберкулоза во тек на лекувањето и на лицата кои биле во контакт со нив ) донесена од старана на ЈЗУ Институт за
белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје, врз основа на член 35 од статутот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје.. Со оваа активност се планира да бидат опфатени околу 400 лица.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје и ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле
8. Тренинг за специјалисти за туберкулоза
Со цел да се освежување и надополнување на знаењата како и практично да се примени наученото, еднаш годишно се организира предавање за најмногу 25
специјалисти кои работат со туберкулоза
Извршител: Институт за белодробни заболувања и
туберкулоза
9. Годишен состанок на претставници од институции кои спроведуваат контрола на туберкулоза
Со цел да се зајакне контролата на туберкулозата
во рамките на установите за контрола на туберкулозата
еднаш годишно се организира состанок на раководителите каде се разгледува состојбата со туберкулозата на
ниво на државата и се предлагаат мерки за нејзино надминување. Заклучоците од овој состанок се презентираат пред Комисијата за туберкулоза.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
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10. Тренинг на медицински сестри вклучени во
контрола на туберкулозата
Со цел освежување и надополнување на знаењата
како и практична примена на наученото, еднаш годишно се организира предавање за медицински сестри
кои се вклучени во контрола на туберкулозата.
Извршител. ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
11.Тренинг на лекари од ПЗЗ
Два пати годишно се одржуваат едукации за лекарите од примарната здравствена заштита со цел нивно
поактивни вклучување во контролата на туберкулозата.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
12. Тренинг на медицински кадри од казненопоправни установи и психијатриски болници
Два пати годишно се организира едукација за туберкулоза за вработениот медициски персонал и воспитувачи од казнено-поправните установи и психијатриските болници со цел подигање на нивото на знаење за
туберкулозата и примена на Протоколот за контрола на
туберкулозата во овие установи.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
13. Работилница за контрола на инфекција
Еднаш годишно се одржуваат едукации за контрола
на инфекција наменети за лицата вработени во установите за белодробни заболувања и туберкулоза.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
14. Обука со акредитирани предавања за спроведување на ПАЛ во пракса за специјалисти и општи
лекари
Со цел подобрување на пристапот на лекарите од
примарната здравствена заштита кон болестите на респираторниот систем планирано е два пати годишно советување со цел освежување на знаењата и стекнување
на нови вештини.
Состаноците за специјалисти и општи лекари подлежат на акредитација од страна на Македонското лекарско друштво и Лекарската комора на Македонија.
Се планира да бидат акредитирани три состанока и тоа:
специјалисти, општи лекари и за ПАЛ
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
15. ДДС и ХИВ тестирање
Сите лица со дијагностицирана туберкулоза пред
почеток на лекувањето задолжително се советуват и
тестираат за ХИВ . Во 2018 година се планира да бидат
тестирани 180 лица
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза, диспанзерите и стационарите, диспанзерите и стационарите
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16. ДОТ активности
Овие активности имаат за цел непосредно да го
контролираат лекувањето на болните од туберкулоза
со цел да се спречи прекин и несоработка на болниот
во тек на лекувањето. Под ДОТ активност се подразбира непосредна контрола на лекувањето, следење на
болниот со туберкулоза, едукација за туберкулоза на
болниот и членовите на семејството во домот или установата за белодробни заболувања и туберкулоза. По
завршената посета односно советување се пополнува
формулар на кој се потпишуваат болниот ,членовите на
неговото семејство и сите присутни. Формуларот се
доставува до Централниот регистар за туберкулоза на
ЈЗУ Институт за белодробни болести и туберкулоза каде се внесува во електронската база на податоци. Едновремено еден од членовите на семејството кој ја
превзема обврската да го контролира болниот додека
ги зема лековите и оди на закажаните контроли потпишува изјава за соработка со установата која ја спроведува ДОТ активноста. Планирани се 250 посети.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Диспанзерите, поливалентната патронажа и Избраните лекари од установите за примарна
здравствена заштита
17. Набавка на медицински потрошен материјал
Solid media Loewenstein (тврда подлога)
За бактериолошка потврда на туберкулозата потребна е набавка на цврсти подлоги Lowenstein Jenssen
во количина од 8000 подлоги за ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза, Институт по белодробни заболувања кај децата Козле-Скопје и микробиолошката лабораторија во Битола.
Извршител: Министерство за здравство
18. Набавка на медицински потрошен материјал
Бактек Мигит 320 (течни подлоги) со пуфер и суплемент
За бактериолошка потврда на туберкулозата потребна е набавка на течни подлоги Бактек Мигит 320,
во количина од 4000 подлоги со пуфер и суплемент.
Извршител: Министерство за здравство
19. Набавка на тестови за идентификација
За разграничување на типичните од атипичните
микобактерии потребно е да се направи идентификација. Потребни се околу 200 теста за идентификација.
Извршител: Министерство за здравство
20. Набавка на потрошен материјал за Gene
Xpert MTB/Rif
Gene Xpert MTB /Rif е еден од молекуларните тестови за дијагноза на туберкулоза кој е во примена во
Институтот од 2014 година. За 2018 година има потреба од набавка на 1300 теста. Тестот се изведува само во
националната референтна лабораторија.
Извршител: Министерство за здравство
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21. Набавка на потрошен материјал за ХАИН
тест за атипични микобактерии
За типизација на атипичните микобактерии како и
тест на резистенција на антитуберкулотици од втора
линија потребно е да се набават 4 кутии по 12 теста,
вкупно 48. Тестот се изведува само во националната
референтна лабораторија.
Извршител: Министерство за здравство
22.Набавка на Квантиферон тест
За дијагноза на латентна туберкулозна инфекција
има потреба од набавка на 450 Квантиферон теста за
2018 година. Тестот се работи во Националната референтна лабораторија во Институтот и во ЈЗУ Институт
по белодробни заболувања кај децата-Козле
Извршител: Министерство за здравство
23. Набавка на антитуберкулотици од прва линија за лекување на новорегистрираните случаи на
туберкулоза
Има за цел да го спречи ширењето на туберкулозата преку лекување на новооткриените случаи на туберкулоза според стандардни режими на лекување
препорачани од Светската здравствена организација.
Лековите се наменети за лекување на сите болни од туберкулоза во диспанзерите и стационарите.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
24. Набавка на антитуберкулотици од втора линија за лекување на болни со резистентни форми на
туберкулоза
Има за цел да го спречи ширењето на резистентните форми на туберкулоза, чие лекување е долготрајно,
скапо и честопати неуспешно.
Иако бројот на мулти и полирезистентни форми на
туберкулоза во Република Македонија не е голем, сепак, неопходно е да се превземат сите превентивни
мерки за спречување на појава на овие форми на туберкулоза. Нелекувањето на овие болни претставува можност за ширење на инфекција со тешки форми на болеста чие лекување трае најмалку 2 години со неизвесен исход и последици од лекувањето. Годишно, во
Македонија се регистрираат 2-3 нови случаи на мулти
или полирезистентна туберкулоза.
Резистентните форми на туберкулоза (РР, мулти и
полирезистентните) се лекуваат исклучиво во Институтот. Набавка и чувањето на лекови за овие форми на
туберкулоза се врши од страна на Институтот врз основа на бројот на лица кои се лекуваат со нив.
Извршител:ЗЈУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
25. Набавка на лекови за купирање на нус ефектите од антитуберкулотската терапија
Со цел купирање на нус ефектите од антитуберкулотската терапија потребна е набавка на хапатопротектори, антихистаминици и Б комплекс за околу 150
лица.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
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26. Набавка на РТГ филмови
За Институтот потребно е да се набават 4000 (40
пакувања по 100 ртг филмови) филма за контролни
прегледи на болните од туберкулоза, како и за скрининг на сомнителни и лица кои биле во контакт со болен
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
27. Набавка на медицински потрошен материјал
и лабораториски материјал
За потребите на лабораториите за дијагноза на туберкулоза потребно е да се набави медицински и лабораториски потрошен материјал.
Извршител:ЗЈУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
28. Обезбедување на лична опрема за контрола
на инфекција- набавка на респиратори
За лицата кои се во непосреден контакт со болни од
туберкулоза во стационарите за белодробни заболувања и туберкулоза во Република Македонија потребна е
набавка на маски за лична заштита-респиратори. Респираторите се наменети за Институтот и стационарите
за белодробни заболувања и туберкулоза. Потребни се
2000 респиратори.
Извршител: Министерство за здравство
29. Обезбедување на лична опрема за контрола
на инфекција маски
За вработените во стационарите и диспанзерите
потребна е набавка на средства за лична заштита-хируршки маски во количина од 50000 парчиња. Маските се наменети за персоналот и болните од туберкулоза
во установите за белодробни заболувања и туберкулоза.
Извршител: Министерство за здравство
30. Обезбедување на лична опрема за контрола
на инфекција – набавка на ракавици
За вработените во стационарите и диспанзерите
потребна е набавка на сретства за лична заштита ракавици во вкупна количина од 600 пакувања по 100 ракавици. Ракавиците се наменети за персоналот во установите за белодробни заболувања и туберкулоза
Извршител: Министерство за здравство
31.Набавка на услуги за ДДТ
За задолжителна дезинфекција, дезинсекција и дератизација на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања
и туберкулоза поточно на магацинот за лекови и други
простории два пати годишно.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
32. Одржување и надградба на софтверот за
електронска обработка на податоците за болните од
туберкулоза во Република Македонија
ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза раководи со базата на податоци за случаите на туберкулоза во Република Македонија. Софтверот е лоциран во Институтот и има потреба од континуирано
одржување.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
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33. Подготовка на материјали и организирање
на активности од програмата
Подготовка на состаноци (контакирање на учесници, подготовка на материјали, умножување), собирање на документи за реализираните активности од оваа
програмата Изработка на извештаи и сл.
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
34. Набавка на прехранбени и хигиенски пакети
за болните од туберкулоза
Со цел успешно лекување на болните од туберкулоза и обезбедување на нивна подобра соработка во тек
на лекувањето .Вкупно 700 пакети.
Вкупно 700 пакети
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
35. Координација и мониторинг на дистрибуција
на пакети - Оваа активност подразбира идентификување на пациентите кои треба да примаат прехрамбени
пакети врз основа на податоците од Централниот регистар за туберкулоза, координирање на активностите
околу дистрибуција на прехранбените и хигиенските
пакети до 16 диспанзери за белодробни заболувања и
туберкулоза како и водење на евиденција за примените
пакети
Извршител: ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза
36. Грижа за заедницата кај групи под ризик од
Туберкулоза – оваа активност подразбира едукативни
активности кај групи под ризик за ТБ (корисници на
дроги, лица на лекување од зависност од дроги, затвореници, сексуални работници, лица кои живеат со
ХИВ)- Организирање едукативни настани и посети на
припадниците на високоризични групи со цел скрининг за туберкулоза и информирање за сите ризици од
болеста како и пристап до лекување.
Едукација на ТБ пациентите и членовите на семејствата - Одржување на работилници наменети за пациенти заболени од туберкулоза и членови на семејства
со цел проверка на знаењата и ставовите за туберкулоза, информирање за болеста и подигање на свесноста, комуникација со таргетираната група и обезбедување на мотивациони пакетчиња и информативен
материјал.
ТБ превенција и скрининг помеѓу Ромска популација со посредство на ромски медијатори- Спроведување на скрининг
Спроведување на 200 скрининзи квартално, набавување и делење на мотивациони пакети за целната
група.
Спроведување на 16 мониторинг посети за следење
на квалитетот на извршување на активноста.
Извршител: Здруженија.
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37. Активно пронаоѓање на случаи на туберкулоза кај високо ризични групи - ангажирање на 4
лица за дистрибуција на покани меѓу ризичните
групи со цел нивна мобилизација за флуорографско
снимање, патни трошоци по лице
Набавка на мотивациони пакетчиња за мобилизација на таргетираните ризични груп за вкупно 4.120 таргетирани лица.
Печатење информативен материјал за подигање на
свесноста и мобилизирање на ризичните групи за флуорографско снимање, 200 постери и 4.000 покани.
Извршител: Здруженија
38. Зајакнување на соработката со заедницата –
Имплементација на локални акциони планови за
одржливост на програмата
Одржување работилници во соработка со локалната
самоуправа за подигање на свесноста за туберкулоза и
важноста од континуирано финансирање и спроведување на контролата на туберкулоза, развивање и спроведување на акциони планови за обезбедување одржливост на програмата за туберкулоза и поддршка од локалната самоуправа во спроведување на активности за
контрола на туберкулоза.
Извршител: Здруженија
39. Поддршка и грижа за пациентите Експанзија
на ДОТ Активности - ова активност подразбира континуитет на ДОТ активности, набавка на гориво за
ДОТ посетите, 6400 посети годишно вкупно за сите
таргетирани подрачја
Експанзија на ДОТ активности на територија на Република Македонија - Организирање тренинзи за градење на капацитетите на ДОТ волонтерите, мобилизирање на поливалентните сестри во теренски активности.
Координирање и мониторирање на работата на поливалентните ДОТ сестри, градење на капацитети за
лобирање и подигање на свесноста за болеста.
Извршител: Здруженија
40. Гадење на капацитетите на човечки ресурси ова активност подразбира транинзи за јакнење на капацитетите на граѓанските здруженија во лобирање и застапување- организирање на тренинг за граѓанскиот сектор еднаш годишно за 20 тина учесници за јакнење на
капацитетите за лобирање и застапување
Тренинг за јакнење на капацитетите на граѓанските
здруженија во прибирање на финансиски средства од
разни извори- Организирање на тренинг за граѓанскиот
сектор еднаш годишно за 20 тина учесници за јакнење
на капацитетите на граѓанските здруженија во прибирање на финансиски средства за контрола на туберкулоза и од други донатори надвор од државниот буџет и
зголемување на одржливоста на нивните активности.
Тренинг за јакнење на капацитетите на граѓанските
здруженија – координација- координирање и следење
на извршувањето на активностите, како и проценка на
ефектите од спроведените активности и давање препораки за промена и усовршување на идните тренинзи.
Извршител: Здруженија
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Бр. 16 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 25

V. Извршители на Програмата
Извршители на оваа програма се Министерство за здравство ,ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и
туберкулоза-Скопје, ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле, Диспанзерите за белодробни
заболувања и туберкулоза во Македонија и избраните здруженија со соодветна експертиза за спроведување
на програмата за туберкулоза.
VI. Доставување на Годишни извештаи и рокови
Распределбата на средствата од оваа програма ќе ја врши Министерството за здравство, квартално кон извршителите на активностите, врз основа на доставени фактури изготвени според приложените формати за изготвување на фактури и барања за повлекување на средства со уредно пополнети наративни извештаи за имплементација на активностите, и прегледи на трошоци, поддржани со останати материјали (фотографии, аудио и видео снимки, написи, списоци на учесници, докази за извршена набавка, договори и друга докумантација дефинирана во договорите).
Извршителите на активностите подготвуват и доставуват квартални /тромесечни извештаи до Министерството за здравство во рок од десет дена по завршувањето на кварталот.
Целта на оваа програма за е правилна дистрибуција на веќе лоцираните средства преку кои граѓанските
здруженија се вклучени во спроведување на активностите.
Неизмирените обврски кон извршителите за 2017 година ќе бидат исплатени во текот на 2018 година.
Извор на средства за реализирање на планираните активности во Програмата за превентивни мерки за
спречување на туберкулоза кај населението во Република Македонија за 2018 година е Буџетот на Република
Македонија, во висина од

30.000.000,00 денари, од кои 20.000.000,00 денари од основен Буџет и

10.000.000,00 денари од сопствени средства на Министерство за здравство.
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-414/1

Претседател на Владата

23 јануари 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

Стр. 26 - Бр. 16
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170.

ПРОГРАМА
ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА
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Бр. 16 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 16
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Стр. 30 - Бр. 16
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Стр. 32 - Бр. 16
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Стр. 34 - Бр. 16

Бр. 44-457/1
23 јануари 2018 година
Скопје
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Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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Бр. 16 - Стр. 35

171.

ПРОГРАМА
ЗА ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА ВО 2018 ГОДИНА

Стр. 36 - Бр. 16
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Стр. 38 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 16
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Стр. 42 - Бр. 16
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Стр. 44 - Бр. 16
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Стр. 46 - Бр. 16
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Стр. 48 - Бр. 16
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Стр. 50 - Бр. 16
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Стр. 52 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 16
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Стр. 56 - Бр. 16
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Бр. 44-697/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Бр. 16 - Стр. 57

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 58 - Бр. 16
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172.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и
рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13,
177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 53/16, 120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА
I
(1) Средствата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година во вкупен износ од
2.132.000.000,00 денари се обезбедени согласно, Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен
весник на Република Македонија" бр. 196/17), раздел 140.04 - Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (во понатамошен текст Агенцијата), Програма 2 - Финансиска поддршка во земјоделството
и руралниот развој, Потпрограма 20 - Финансиска поддршка во земјоделството ставка 464-разни трансфери во
износ од 320.000.000,00 денари, Програма 2А - Финансиска поддршка на рурален развој ставка 489 - капитални
субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 1.812.000.000,00 денари.
II
(1) Дел од средствата од дел I на оваа програма во износ 1.986.200.000,00 денари ќе се користат за следните
мерки за финансиска поддршка на руралниот развој:
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Бр. 16 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 16
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(2) Дел од средствата од дел I на оваа програма во износ од 124.480.000,00 денари ќе се користат за следните мерки за техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој:
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Бр. 16 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 16

(3) Дел од средствата од дел I на оваа програма во
износ 21.320.000,00 денари се наменети за Фондот за
иновации и технолошки развој согласно член 26 од Законот за иновациска дејност.
III
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
111 „Обука и информирање на земјоделските производители" од оваа програма се спроведуваат согласно
членовите 66 и 92 од Законот за земјоделство и рурален развој како неповратната финансиска поддршка.
IV
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
112 „Помош на млади земјоделци за започнување со
земјоделска дејност" од оваа програма се спроведуваат
како неповратна финансиска поддршка за започнување
со земјоделска дејност на млади земјоделци, кои за
прв пат започнуваат да се занимаваат со земјоделска
дејност преку преземање на постоечко земјоделско стопанство или со воспоставување на ново земјоделско
стопанство согласно членовите 67 и 92 од Законот за
земјоделство и руралниот развој.
(2) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 180.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски за реализација на мерката 112 „Помош на
млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
V
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
114 „Советодавни услуги во земјоделството“ од оваа
програма, се спроведуваат согласно членовите 69 и 92
од Законот за земјоделство и руралниот развој како
неповратна финансиска поддршка.
(2) Финансиската помош може да се додели во вид
на авансна исплата во висина од 30% од вредноста на
одобрените прифатливи трошоци.
VI
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
121 за „Инвестиции за модернизација на земјоделски
стопанства" од оваа програма се спроведуваат согласно
членовите 70 и 90 од Законот за земјоделство и руралниот развој како неповратна финансиска, а поддршката
претставува учество во нови инвестиции за следните
намени:
- набавка на оригинали или мелези високостелни
педигрирани јуници (со исклучок на јуници од расата
буша), педигрирани оригинали или мелези машки и
женски приплодни грла овци, педигрирани оригинали
или мелези машки и женски приплодни грла кози и педигрирани оригинали или мелези свињи (нерези и назимки);
- подигнување на нови повеќегодишни лозови и
овошни насади, повеќегодишни насади со ароматични
растенија и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини;
- набавка на пчелни матици, пчелни роеви и опрема
за пчеларство;
- набавка на земјоделска опрема и механизација за
житни и индустриски култури;
- набавка на опрема за систем за наводнување-капка
по капка за пченка, сончоглед и фуражни култури
вклучително и бунари за наводнување и
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- набавка на матични растенија од категорија основен саден материјал во овоштарството и лозарството.
(2) Краен рок за поднесување на барања за исплата
на поддршка за набавени оригинали или мелези високостелни педигрирани јуници (со исклучок на јуници
од расата буша), педигрирани оригинали или мелези
машки и женски приплодни грла овци, педигрирани
оригинали или мелези машки и женски приплодни грла
кози и педигрирани оригинали или мелези свињи (нерези и назимки), за периодот од 1 октомври 2017 до 31
декември 2017 година е 28 февруари 2018 година.
(3) Краен рок за поднесување на барања за исплата
на поддршка за подигнати нови повеќегодишни лозови
и овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија
и багрем) на нови површини, за периодот од 1 октомври 2017 до 31 декември 2017 година е 28 февруари
2018 година.
(4) Краен рок за поднесување на барања за исплата
на поддршка за инвестициите од ставот (1) алинеи 1 и
2 од овој дел за периодот од 1 јануари 2018 година до
30 септември 2018 година е 30 септември 2018 година.
(5) За реализација на мерките од став (1) алинеи 3,
4, 5 и 6 од овој дел, Агенцијата објавува отворени јавни
повици за прибирање на барања за користење на финансиска поддршка до 01.03.2018 година.
(6) Неповратната финансиска поддршка по барање
на корисникот, може да се додели согласно со фазите
на реализација на инвестицијата со поднесување на барање за исплата до Агенцијата.
(7) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 38.380.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 121 „Инвестиции
за модернизација на земјоделски стопанства" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој
од претходните години.
VII
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
122 „Инвестиции за зголемување на економска вредност на шумите" од оваа програма се спроведуваат согласно членовите 71 и 90 од Законот за земјоделство и
руралниот развој како неповратната финансиска поддршка наменета за инвестиции за одржливо стопанисување со шумите.
VIII
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
123 „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи" од оваа програма се спроведуваат
согласно членовите 72 и 90 од Законот за земјоделство
и руралниот развој како неповратна финансиска поддршка
(2) Висината на поддршката не може да надмине
50% од вредноста на прифатливите и направените трошоци, освен кога е наменета за јавни инвестиции, кога
висината на поддршката ја утврдува Владата на Република Македонија.
IX
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
124 „Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството" од оваа
програма се спроведуваат согласно членовите 73 и 90
од Законот за земјоделство и руралниот развој како
неповратната финансиска поддршка за инвестиции за
следните намени:
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- капитални инвестиции во водостопанска инфраструктура;
- останати инвестиции наменети за водостопанска инфраструктура;
- системи за снабдување со вода вклучително и водопоила на пасишта во државна сопственост;
- електрификација на пасиштата во државна сопственост;
- инфраструктура за пристап до пасиштата во
државна сопственост;
- инфраструктура за пристап до земјоделското земјиште;
- консолидација на земјоделско земјиште и
- заштита на земјоделско производство оштетено од
природни непогоди.
(2) Корисник на средствата од став (1) алинеја 1 од
овој дел е Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство (во понатамошен текст: Министерството).
(3) Корисник на средствата од став (1) алинеја 2 од
овој дел е “АД Водостопанство на Република Македонија” – во државна сопственост.
(4) Корисник на средствата од став (1) алинеи 3, 4 и
5 од овој дел е “Јавно Претпријатие за стопанисување
со пасиштата” - во државна сопственост.
(5) Корисник на средствата од став (1) алинеи 6 и 7
од овој дел се единиците на локалната самоуправа.
(6) Корисник на средствата од став (1) алинеја 8 од
овој дел се земјоделските стопанства.
(7) Средствата за инвестициите од ставот (1) ги
спроведува Министерството по пат на јавна набавка по
доставен предлог за инвестиции од страна на заинтересираните корисници на средствата.
(8) Неповратната финансиска поддршка од став (1)
од овој дел се доделува во висина на износот утврден
согласно договорите за јавна набавка.
(9) Неповратната финансиска поддршка по барање
на корисникот може да се додели согласно со фазите
на реализација на инвестицијата.
(10) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 650.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерката 124 „Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството,
шумарството и водостопанството" од Програмите за
финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
X
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
125 „Инвестиции за реструктуирање на земјоделски
стопанства“ од оваа програма, се спроведуваат согласно членовите 70-а и 93-а од Законот за земјоделство и
руралниот развој како неповратна финансиска поддршка.
XI
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
131 „Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност" од
оваа програма се спроведуваат согласно членовите 74 и
90 од Законот за земјоделство и руралниот развој и
членовите 15 и 16 од Законот за земјоделски задруги
како неповратната финансиска поддршка за следните
намени:
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- помош за основање и функционирање на земјоделски задруги;
- помош за премии за осигурување;
- инвестиции за набавка на земјоделска механизација;
- инвестиции за примена на заеднички производни
практики за усогласување на стандардите за квалитетот
на земјоделските производи или за производство на
земјоделски производи со повисок квалитети и
- организирање на информативни и промотивни активности за земјоделски производи.
(2) Поддршката од став (1) алинеја 1 на овој дел за
направени прифатливи трошоци се исплаќа по доставено барање за исплата.
(3) Поддршката од став (1) алинеја 4 на овој дел се
доделува врз основана одобрен деловен план изготвен
за плански период од најмалку пет години.
(4) Поддршката од став (1) алинеја 5 на овој дел се
доделува во износ од 100% од вкупните прифатливи
трошоци за спроведување на предвидените активности
во програма за работа на земјоделската задруга и може,
по барање на корисникот, да се додели на две рати.
(5) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 15.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 131 „Економско
здружување на земјоделски стопанства за заедничко
вршење на земјоделска дејност" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
XII
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
211 „Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност"
од оваа програма програма се спроведуваат согласно
член 77 став (8) од Законот за земјоделство и рурален
развој .
(2) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 60.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 211 „Помош за
вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност" од Програмите
за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
ХIII
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
213 „Помош за зачувување на руралните предели и
нивните традиционални карактеристики" од оваа програма се спроведува согласно член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој за надомест на трошоци за
одржување на висински пасишта и ливади и поддршка
на традиционалното овчарство како неповратната финансиска поддршка и тоа:
- во висина од 80% од просечна месечна бруто плата во дејноста од период 1 ноември 2017 до 31 октомври 2018 година, како трошок за чување и напасување
на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасишта и
ливади, односно регистрирани одгледувалишта кои се
наоѓаат во населени места со надморска висина поголема од 700 метри и
- во висина од 40% од просечна месечна бруто плата во дејноста од период 1 ноември 2017 до 31 октомври 2018 година, како трошок за чување и напасување
на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасишта и
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ливади, односно регистрирани одгледувалишта кои се
наоѓаат во населени места со надморска висина поголема од 700 метри.
(2) За помошта од став (1) на овој дел, бројот на
вработени лица за кои се пресметува поддршката е:
- одгледување на овци за 1 вработено лице на 150
овци;
- одгледување на кози за 1 вработено лице на 50 кози и
- одгледување на говеда 1 вработено лице на 80 говеда.
(3) Помошта од став (1) на овој дел се исплаќа за
најмногу 20 вработени лица за чување и напасување на
добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасишта и ливади, односно регистрирани одгледувалишта при што
за 10 вработени лица се исплаќа 80% за помошта од
став (2) алинеја 1 на овој дел, односно 40% за помошта
од став (2) алинеја 2 на овој дел, а за вработените лица
над 10 помошта се намалува за 50%.
(4) Бројот на вработени лица за кои е исплатена
поддршката треба да е ист најмалку една година по годината за која е исплатена поддршката.
(5) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) на овој дел
изнесува не повеќе од 300.000 денари по вработено
лице.
(6) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 15.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 213 „Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики" од Програмите за финансиска
поддршка на руралниот развој од претходните години.
XIV
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
214 „Помош за зачувување на генетската разновидност
на автохтони земјоделски растенија и автохтони раси
на добиток" од оваа програма се спроведуваат согласно
член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој како неповратната финансиска поддршка за следните намени:
- активности за воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните земјоделски растенија и обезбедување на задолжителни генетски резерви
и
- воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добиток и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните раси на добиток и
- зачувување на генетската разновидност на автохтони раси на добиток (говедо Буша, овци каракачанска, овчеполска и шарпланинска, кози балканска коза,
куче - овчарско куче шарпланинец и бивол - домашен
бивол)
(2) Средствата од став (1) од овој дел ги спроведува
Министерството за исплата на субјектите на кои им е
доделена јавна услуга или овластување согласно со
прописите од областа на сточарството, семе и саден
материјал и здравје и заштита на растенијата.
XV
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
215 „Органско производство" од оваа програма се
спроведуваат согласно член 47 од Законот за земјоделство и рурален развој.
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(2) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 80.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 215 „Органско
производство" од Програмите за финансиска поддршка
на руралниот развој од претходните години.
XVI
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
321 „Подобрување на квалитетот на живот во рурални
средини" од оваа програма се спроведуваат согласно
членовите 86 и 90 од Законот за земјоделство и рурален развој како неповратна финансиска поддршка за
инвестиции за следните намени:
- изградба на локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување меѓу две или повеќе
населени места во руралните средини во должина до 5
км;
- изградба на локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување на населени места
во руралните средини со регионален пат или со населено место - град во должина до 7 км;
- изградба на водоснабдителни и канализациони
системи во населени места во руралните средини;
- изградба на објекти, вклучително и набавка на опрема за организирање на продажба на жив добиток во
населени места во руралните средини;
- модернизација на постоечките пазари за жив добиток
за постигнување на повисоки стандарди за благосостојба на животните и
- изградба на објекти и опрема за домови за деца и
млади, домови на култура во населени места во руралните средини.
(2) Корисници на средствата од став (1) од овој дел
се единиците на локалната самоуправа утврдени како
рурална средина, единиците на локалната самоуправа
на чија територија се наоѓа руралната средина за која
се однесува инвестицијата согласно член 63 од Законот
за земјоделство и рурален развој и Центрите за развој
на планските региони утврдени согласно Законот за
рамномерен регионален развој за инвестиции во рурални средини.
(3) Неповратната финансиска поддршка од став (1)
од овој дел се доделува во висина од 100% од вкупната
вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став (2) од овој
дел.
(4) Неповратната финансиска поддршка од ставот
(1) на овој дел по барање на корисникот може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од
вредноста на одобрените прифатливи трошоци.
(5) Неповратната финансиска поддршка од ставот
(1) на овој дел по барање на корисникот може да се додели на две рати или согласно со фазите на реализација
на инвестицијата.
(6) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 200.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерката 321 „Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини" од
Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
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XVII
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
322 „Обнова и развој на селата" од оваа програма се
спроведуваат согласно членовите 86 и 90 од Законот за
земјоделство и рурален развој како неповратна финансиска поддршка за инвестиции за следните намени:
- изработка на урбанистички планови за населени
места во руралните средини;
- изградба и/или реконструкција на улици во населени места во руралните средини (вклучително и атмосферска канализација и пешачки елементи) во должина до 1км и
- изградба и/или реконструкција на плоштади, зелени површини и/или шеталишта во населени места во
руралните средини.
(2) Корисници на средствата од став (1) од овој дел
се единиците на локалната самоуправа утврдени како
рурална средина, единиците на локалната самоуправа
на чија територија се наоѓа руралната средина за која
се однесува инвестицијата согласно член 63 од Законот
за земјоделство и рурален развој и Центрите за развој
на планските региони утврдени согласно Законот за
рамномерен регионален развој за инвестиции во рурални средини.
(3) Неповратната финансиска поддршка од став (1)
од овој дел се доделува во висина од 100% од вкупната
вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став (2) од овој
дел.
(4) Неповратната финансиска поддршка од ставот
(1) на овој дел по барање на корисникот може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од
вредноста на одобрените прифатливи трошоци.
(5) Неповратната финансиска поддршка од ставот
(1) на овој дел по барање на корисникот може да се додели на две рати или согласно со фазите на реализација
на инвестицијата.
(6) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 170.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерката 322 „Обнова и
развој на селата" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
XVIII
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
323 „Зачувување и унапредување на традиционалните
вредности во руралните подрачја" од оваа програма се
спроведуваат согласно членовите 86 и 90 од Законот за
земјоделство и рурален развој за инвестиции за следните намени:
- изградба на локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување на населени места
во рурални средини со локалитет од значење за начинот на живот и работа на руралната популација во должина до 2 км;
- означување на културни и природни знаменитости
во рурални средини;
- уредување на излетнички места во рурални средини, вклучително и нивно поврзување со мрежи за
снабдување со електрична енергија, вода за пиење и
канализација;
- изградба или реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости во рурални средини вклучително и нивно уреду-
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вање и воведување на комплементарни содржини - пешачки, велосипедски и останати спортски патеки и шеталишта и
- озеленување на површини покрај природни езера
и магистрални патишта во рурални средини.
(2) Корисници на средствата од став (1) од овој дел
се единиците на локалната самоуправа утврдени како
рурална средина, единиците на локалната самоуправа
на чија територија се наоѓа руралната средина за која
се однесува инвестицијата согласно член 63 од Законот
за земјоделство и рурален развој и Центрите за развој
на планските региони утврдени согласно Законот за
рамномерен регионален развој за инвестиции во рурални средини.
(3) Корисник на средствата од став (1) алинеи 2, 3 и
4 од овој дел може да биде и Агенцијата за промоција и
поддршка на туризмот во Република Македонија.
(4) Корисник на средствата од ставот (1) алинеја 5
од овој дел е “ЈП Македонски шуми” - во државна сопственост.
(5) Средствата од мерката од став (1) алинеја 4 од
овој дел ги спроведува Министерството за транспорт и
врски, преку спроведување на постапка на јавна набавка.
(6) Неповратната финансиска поддршка од став (1)
од овој дел, се доделува во висина од 100% од вкупната
вредност од прифатливите трошоци и се исплаќа во висина на износот утврден согласно договорите за јавни
набавки склучени од корисниците од ставовите (2), (3),
(4) и (5) на овој дел.
(7) Неповратната финансиска поддршка од ставот
(1) на овој дел по барање на корисникот може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од
вредноста на одобрените прифатливи трошоци.
(8) Неповратната финансиска поддршка од ставот
(1) на овој дел по барање на корисникот може да се додели на две рати или согласно со фазите на реализација
на инвестицијата.
(9) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 100.000.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерката 323 „Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во
руралните подрачја" од Програмите за финансиска
поддршка на руралниот развој од претходните години.
XIX
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
413 „ Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини" од оваа програма се спроведуваат согласно членовите 87 и 90 од Законот за земјоделство и
рурален развој како неповратна финансиска поддршка.
(2) Корисник на поддршката од став (1) од овој дел
е Локалната акциона група (во натамошниот текст:
ЛАГ) основан согласно член 89 од Законот за земјоделство и рурален развој.
(3) Стратегиите за локален развој на рурални средини од став (1) од овој дел мора да ги исполнуваат условите утврдени во член 88 од Законот за земјоделство и
рурален развој.
XX
(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка
431 „Поттикнување на локален развој на рурални средини" од оваа програма се спроведуваат согласно чле-

Стр. 66 - Бр. 16

новите 87 и 90 од Законот за земјоделство и рурален
развој како неповратна финансиска поддршка наменета
за работата на ЛАГ за развој на руралните средини.
(2) Корисник на поддршката од став (1) од овој
дел е ЛАГ основан согласно член 89 од Законот за земјоделство и рурален развој.
XXI
(1) Средствата од дел II став (2) од табелата точка
1. „Техничка поддршка во земјоделството и руралниот
развој" од оваа програма се спроведуваат согласно
член 101 од Законот за земјоделство и рурален развој.
(2) Дел од средствата од став (1) од овој дел во вкупен износ од 300.000,00 денари се наменети за спроведување на започнати постапки и неподмирени обврски
за потточка 1.1 „Организирање и спроведување на манифестации и саеми“ од Програмите за финансиска
поддршка на руралниот развој од претходните години.
(3) Дел од средствата од став (1) од овој дел во вкупен износ од 700.000,00 денари се наменети за спроведување на започнати постапки и неподмирени обврски
за потточка 1,5 „“Спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој” од Програмите за финансиска поддршка на
руралниот развој од претходните години.
(4) Дел од средствата од став (1) од овој дел во вкупен износ од 21.650.722,00 денари се наменети за спроведување на започнати постапки и неподмирени обврски за потточка 2 ”Субвенционирање на каматна
стапка” од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
(5) Средствата од дел II став (2) потточка 1.1 „Организирање и спроведување на манифестации и саеми“
и потточка 1.2. „Учество на саемски манифестации и
саеми на земјоделски производители“ се наменети за
следните манифестации и саеми:
- „Interwine China“ за вино, Гуанџо-Народна Република Кина;
- „Prodexpo“саем за пијалоци, Москва-Руска Федерација;
- „World Food (Мир Питание)“ за овошје, зеленчук
и преработки, Москва –Руска Федерација;
- „Fruitlogistica“ за свежо овошје и зеленчук, Берлин-Сојузна Република Германија;
- „ProWein“ за вино, Дизелдорф-Сојузна Република
Германија;
- „Sial “ за преработки од овошје и зеленчук, ПаризРепублика Франција;
- „ SIAL middle east “ за преработки од овошје и зеленчук, Abu Dhabi, Обединети Арапски Емирати;
- „Fancy Food“ за преработки од овошје и зеленчук,
Њујорк САД
- „Biofach - Нирнберг, Германија “ за органско земјоделство;
- „Megavino“ – саем за вино, Брисел Белгија
- „London Wine Fair“ – саем за вино, Лондон Велика
Британија
- „Foodex “ за преработки од овошје и зеленчук и
вино, Токио Јапонија
- Промоција на македонското вино на таргетирани
пазари во ЕУ, САД и Хонг Конг;
- Промотивни настани за промоција на македонската преработувачка индустрија на овошје и зеленчук на
таргетирани пазари во ЕУ и Руска федерација
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- Промоција на македонските производи преку безцаринските зони во Хуанџо и Шангај и во „China
National Exibition Center“ – Народна Република Кина
(6) Средствата од дел II став (2) потточка 1.3 “Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи” и потточка 1.9 “Учество
на меѓународни и регионални натпревари за вино“ се
спроведуваат согласно член 6 од “Уредбата за видот на
активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој”.
(7) Средствата од дел II став (2) потточка 1.4 “Изработка и публикување на едукативни, информативни,
научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија” се спроведуваат согласно член 7 од
“Уредбата за видот на активности, максималниот износ
по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за
доделување на техничката поддршка во земјоделството
и руралниот развој”.
(8) Средствата од дел II став (2) потточка 1.5 “Спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа
на земјоделството и руралниот развој” се спроведуваат
согласно член 8 од “Уредбата за видот на активности,
максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските
критериуми и начинот за доделување на техничката
поддршка во земјоделството и руралниот развој”.
(9) Средствата од дел II став (2) потточка 1.6 “Инвестициони вложувања за воспоставување на научнодемонстративни примери” се спроведуваат согласно
член 9 од “Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои
учествуваат во постапката, поблиските критериуми и
начинот за доделување на техничката поддршка во
земјоделството и руралниот развој”.
(10) Средствата од дел II став (2) потточка 1.7 “Воспоставување и спроведување на истражувања“ се спроведуваат согласно член 10 од “Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој”.
(11) Средствата од дел II став (2) потточка 1.8 “Други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој “ се спроведуваат согласно член 11 од “Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој”.
(12) Средствата од дел II став (2) потточка
1.9.„Учество на меѓународни и регионални натпревари
за вино“ се наменети за следните натпревари и видови
на награди:
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Бр. 16 - Стр. 67

Стр. 68 - Бр. 16
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(13) Средствата од дел II став (2) од табелата точка 2. „Субвенционирање на каматна стапка’’ од оваа
програма, се спроведуваат согласно член 98-а од Законот за земјоделство и рурален развој.
XXII
(1) За реализација на мерките од оваа програма Агенцијата објавува отворени јавни повици за прибирање
на барања за користење на финансиска поддршка или барања за исплата на финансиска поддршка, доколку
поинаку не е уредено со оваа програма.
(2) Рокот за објавување на отворени јавни повици за прибирање на барања за користење на финансиска
поддршка од оваа програма е 30 ноември 2018 година.
(3) Рокот за објавување на отворени јавни повици за доставување на барања за исплата е во согласност
со роковите утврдени во дел VI ст (2), ст (3), ст (4) и ст(5) од оваа програма.
(4) Еден корисник поднесува посебно барање за секоја мерка во оригинал. Еден корисник може да поднесе најмногу две барања за користење на финансиска поддршка по различни мерки од оваа програма, освен за
мерките од дел VIII, IX, XVI, XVII и XVIII во кои еден корисник - единица на локалната самоуправа и/или
Центрите за развој на планските региони може да поднесат најмногу три барања.
(5) Рокот за реализација на средствата од оваа програма е согласно утврдената динамика за реализација
на средствата утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2018 година.
XXIII
(1) Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-700/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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Бр. 16 - Стр. 69

173.

ПРОГРАМА
ЗА МОНИТОРИНГ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018
ГОДИНА

Стр. 70 - Бр. 16

26 јануари 2018

26 јануари 2018

Бр. 16 - Стр. 71

Стр. 72 - Бр. 16

26 јануари 2018

26 јануари 2018

Бр. 16 - Стр. 73

Стр. 74 - Бр. 16

26 јануари 2018

26 јануари 2018

Бр. 16 - Стр. 75

Стр. 76 - Бр. 16

26 јануари 2018
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Бр. 16 - Стр. 77

Стр. 78 - Бр. 16

26 јануари 2018
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Бр. 16 - Стр. 79

Стр. 80 - Бр. 16

26 јануари 2018
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Бр. 16 - Стр. 81

Стр. 82 - Бр. 16

26 јануари 2018
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Бр. 16 - Стр. 83

Стр. 84 - Бр. 16

26 јануари 2018

26 јануари 2018

Бр. 16 - Стр. 85

Стр. 86 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 87

Стр. 88 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 89

Стр. 90 - Бр. 16

26 јануари 2018
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Бр. 44-8857/1-17
23 јануари 2018 година
Скопје

Бр. 16 - Стр. 91

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 92 - Бр. 16

26 јануари 2018

174.

НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА
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Бр. 16 - Стр. 93

Стр. 94 - Бр. 16
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26 јануари 2018

Бр. 16 - Стр. 95

Стр. 96 - Бр. 16

26 јануари 2018
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Бр. 16 - Стр. 97

Стр. 98 - Бр. 16

26 јануари 2018

26 јануари 2018

Бр. 16 - Стр. 99

Стр. 100 - Бр. 16

26 јануари 2018
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Бр. 16 - Стр. 101

Стр. 102 - Бр. 16

26 јануари 2018

26 јануари 2018

Бр. 16 - Стр. 103

Стр. 104 - Бр. 16

26 јануари 2018
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Бр. 16 - Стр. 105

Стр. 106 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 107

Стр. 108 - Бр. 16

26 јануари 2018
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Бр. 16 - Стр. 109

Стр. 110 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 111

Стр. 112 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 113

Стр. 114 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 115

Стр. 116 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 117

Стр. 118 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 119

Стр. 120 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 121

Стр. 122 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 123

Стр. 124 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 125

Стр. 126 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 127

Стр. 128 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 129

Стр. 130 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 131

Стр. 132 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 133

Стр. 134 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 135

Стр. 136 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 137

Стр. 138 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 139

Стр. 140 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 141
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Бр. 16 - Стр. 143

Стр. 144 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 145

Стр. 146 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 147

Стр. 148 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 149

Стр. 150 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 151

Стр. 152 - Бр. 16
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Бр. 44-409/1
23 јануари 2018 година
Скопје

26 јануари 2018

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

26 јануари 2018

Бр. 16 - Стр. 161

175.

ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

Стр. 162 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 163

Стр. 164 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 169

Стр. 170 - Бр. 16
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Стр. 172 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 173

Стр. 174 - Бр. 16
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Стр. 176 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 177

Стр. 178 - Бр. 16

Бр. 44-325/1
23 јануари 2018 година
Скопје

26 јануари 2018

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

26 јануари 2018

Бр. 16 - Стр. 179

Стр. 180 - Бр. 16
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Стр. 186 - Бр. 16
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Бр. 16 - Стр. 187

Стр. 188 - Бр. 16
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176.
Врз основа на член 22 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“, бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и
163/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2018 ГОДИНА
1. Средствата за реализација на оваa програма се
обезбедени во раздел 12101, програма 3, подпрограма
30, категорија 42, ставка 425 договорни услуги, утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2018 година
во износ од 6.000.000,00 денари.
2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се користат за:
2.1. Заостанати обврски по договор за изработка на
извештај за стратегиска оценка за влијанието врз животната средина за изработка на Просторен план за Националниот парк Пелистер
62.000,00 денари.
2.2. Изработка на просторни планови за националните паркови и за регионите
3.500.000,00 ден.
2.3. Изработка на нов Просторен план на Република
Македонија
1.238.000,00 денари.
2.4. Изготвување на Годишен извештај за спроведување на Просторниот план на Република Македонија за
2017 година
1.200.000,00 денари.
3. За начинот и динамиката на спроведување на
овaа програма ќе се грижи Министерството за животна
средина и просторно планирање.
4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-961/1
Претседател на Владата
23 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
177.
Врз основа на член 22, став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16
и 163/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО – ПРОЕКТНИ
ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2018 ГОДИНА
I
1. Со оваа програма се утврдува изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации во
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2018 година. Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Македонија,
раздел 13001 Министерство за транспорт и врски –
Програма 3 – урбанизам и градежништво, Потпрограма
30 – урбанизам и градежништво, ставка 425 – договорни услуги, потставка 425640 – изработка на просторни
и урбанистички планови, со вкупен износ од износ од
15. 000.000, 00 денари, и тоа:
1.1. Урбанистички планови, регулациски планови
на генерални урбанистички планови, урбанистичко –
планска документација и урбанистичко – проектни документации за кои се прифатени предлози доставени
во електронска форма преку информацискиот систем еурбанизам или во писмена форма, од страна на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје во
текот на јавниот повик од член 22 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15,193/15, 31/16
и 163/16);
1.2. Изработка на урбанистички планови и урбанистичко планска документација за Технолошки индустриски развојни зони и урбанистички планови и урбанистичко планска документација за индустриски зони;
1.3. Изработка на државна урбанистичко планска
документација за брана и акумулација „Слупчанска
Река“, Општина Липково;
1.4. Изработка на државна урбанистичко планска
документација за брана и акумулација „Конско“со
придружни објекти (дел од хидросистемот “Конско”),
Општина Гевгелија;
1.5. Изработка на архитектонско урбанистички проект заради утврдување површина за градење на нов објект за потребите на Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења при Министерството
за внатрешни работи, во рамки на КП бр.2499/1, запишана во Имотен лист бр.58415 за КО Центар 2;
1.6. Изработка на државна урбанистичко планска
документација за прифатен центар за странци за потребите на Секторот за гранични работи и миграции при
Министерството за внатрешни работи на КП бр. 35, запишана во Имотен лист бр.2140 за КО Бардовци;
1.7. Изработка на државна урбанистичко планска
документација за казнено поправен дом „Идризово“;
1.8. Изработка на заштитно конзерваторски основи
за урбанистичките планови и урбанистичко-планските
документации од потточките 1.1, 1.2 и 1.13 од оваа
програма;
1.9. Изработка на ажурирани геодетски подлоги урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации од потточките 1.1; 1.2; 1.3;1.4; 1.5; 1.6; 1.7 и
1.13 од оваа програма;
1.10. Изработка на студии или елаборати за стратешка оценка на влијанието врз животната средина за
урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации од потточките 1.1; 1.2; 1.3;1.4; 1.6; 1.7 и
1.13 од оваа програма;
1.11. Изработка за услови за планирање на просторот за урбанистичките планови и урбанистичкопланските документации од потточките 1.1; 1.2;
1.3;1.4; 1.6; 1.7 и 1.13 од оваа програма;
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1.12. Изработка на услови за планирање за урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации кои не се предвидени со оваа програма, а чија изработка е финансирана од Буџетот на Република
Македонија, согласно член 25, став 11 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14, 44/15,
193/15, 31/16 и 163/16);
1.13. Исплата на средства по доставени фактури
за урбанистички планови, урбанистички планови за
четврти, урбанистичко - плански документации, услови
за планирање на просторот и елаборати за стратешка
оценка на влијанието врз животната средина, а чие изготвување е започнато согласно Годишната програма
за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2013 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр.4/13, 69/13, 130/13 и
163/13), Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка
планска документација во Република Македонија во
2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/14, 143/14, 161/14 и 182/14), Годишната
програма за финансирање на изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска
документација, урбанистичко планска документација
за туристичка развојна зона, урбанистичко планска документација за автокамп и проект за инфраструктура
во Република Македонија за 2015 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 196/14 и 62/15),
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска
документација и урбанистичко – проектни документации за 2015 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 215/15), Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/16,
29/16 и 68/16) и Годишната програма за финансирање
на изработка на урбанистички планови, регулациски
планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2017 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 192/16 и 114/17), а согласно условите утврдени со програмата, договорот и
протоколот.
2. Изработката на урбанистичките планови, регулациските планови на генерални урбанистички планови,
урбанистичко-планската документација и урбанистичко-проектната документација од оваа програма се
врши од страна на Агенцијата за планирање на просторот на Република Македонија. Реализација на оваа
програма се врши врз основа на договор меѓу Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за планирање на просторот како и договор меѓу Министерството за транспорт и врски и подносителот на предлогот
за изработување на урбанистички план или урбанистичко планска документација во случаите на финансирање од нивна страна или кофинансирање.
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3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа програма ќе ја изврши Министерството за транспорт и
врски за секоја задача одделно во зависност од степенот на извршување на задачата, а врз основа на барање
за исплата со приложени: програма, договор, протокол
за урбанистичките планови регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации како и извештај за степенот на извршената
задача доставен од Агенцијата за планирање на просторот, при што исплатата ќе се врши на следниот начин:
- за урбанистичките планови 50 % од вредноста на
задачата ќе се исплати по изработување на планската
програма, а 50% по изработување на предлогот на урбанистичкиот план;
- за регулациските планови на генерални урбанистички планови 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по одобрување на планска програма, a 50% од
вредноста на задачата ќе се исплати по обезбедено позитивно мислење од надлежната комисија за урбанизам;
- за урбанистичкo планските документации 50 %
од вредноста на задачата ќе се исплати по изработување на планската програма, a 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по обезбедување на позитивен извештај од стручна ревизија на урбанистичка планска
документација;
- за урбанистичко – проектните документации
100% од вредноста на задачата ќе се исплати по нивно
изработување и доставување во информацискиот систем е - урбанизам.
- заштитно конзерваторските основи, ажурираните
геодетски подлоги, студиите или елаборатите за стратешка оценка на влијанието врз животната средина како и елаборатите за услови за планирање за урбанистички планови и урбанистичко-плански документации
ќе се исплатат по нивно изработување.
4. Министерството за транспорт и врски за реализираните буџетски средства доставува извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија, заклучно со 31.12.2018 година.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8743/1-17
Претседател на Владата
23 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
178.
Врз основа на член 22-а став 3 од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“
бр.87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15 и 53/16),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе
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МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ ПОД ОРАНЖЕРИИ И ОБЈЕКТИ
КОИ СЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО
ПРОИЗВОДСТВО
Член 1
Со оваа методологија се врши процена на пазарната
вредност на земјоделското земјиште во државна сопственост под оранжерии и објекти кои се во функција
на земјоделското производство.
Член 2
Пазарната вредност на земјоделското земјиште во
државна сопственост од член 1 на оваа методологија се
утврдува според просечната цена на извршените купопродажби на земјоделско земјиште во приватна и
државна сопственост во општината во која се наоѓа
земјоделското земјиште во годината која и претходи на
годината за која се врши процената на земјоделското
земјиште.
Доколку не се извршени купопродажби на подрачјето на општината во претходната година во смисла на
став 1 од овој член, како пазарна вредност се зема просечниот надоместок за метар квадратен експроприрано
земјоделско земјиште на подрачјето на општината согласно со прописите за експропријација.
Доколку нема податоци од ставот 2 на овој член пазарната вредност се утврдува според соодветни споредбени податоци за земјоделското земјиште кои се во
промет во општините кои се соседни на општината на
чие подрачје се наоѓаат недвижностите.
Член 3
Пазарната вредност на земјоделското земјиште во
државна сопственост од член 1 на оваа методологија се
пресметува по метар квадратен површина на оранжеријата и објектите кои се во функција на земјоделското
производство во зависност од елементите содржани во
оваа методологија.
Член 4
При утврдување на пазарната вредност на земјоделското земјиште во државна сопственост од член 1 на
оваа методологија се земаат во предвид местоположбата на земјоделското земјиште, степенот на уреденост
на земјоделското земјиште и видот и намената на објектите изградени на земјоделското земјиште.
Член 5
Под местоположба на земјоделското земјиште во
државна сопственост од член 1 на оваа методологија се
подразбира близината на земјоделското земјиште до
градска среднина или друго населено место.
Доколку земјоделското земјиште од став 1 на овој
член е оддалечено над 1.500 метари од градска средина
или друго населено место пазарната вредност се намалува за 20% од утврдената пазарна вредност.
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Доколку земјоделското земјиште од став 1 на овој
член се наоѓа во подрачје кое има статус на специфично подрачје (ридско-планинско, погранично, рурално и
друго подрачје со намален развој) пазарната вредност
се намалува за 30% од утврдената пазарна вредност.
Член 6
Под степен на уреденост на земјоделското земјиште
во државна сопственост од член 1 на оваа методологија
се подразбира присуство на инфраструктура (водоводна, канализациона и електрична инсталација) како и
пристапност до пат.
Доколку до земјоделското земјиште не постои соодветна инфраструктура предвидена во став 1 на овој
член пазарната вредност се намалува за 10% од утврдената пазарна вредност за секоја инсталација поединечно која недостасува.
Доколку земјоделското земјиште нема пристап до
пат со широчина од најмалу четири метри дополнително се намалува за 10% од утврдената пазарна вредност
односно за 20% доколку пристапниот пат не е асфалтиран.
Член 7
Под видот и намената на објектите изградени на
земјоделското земјиште во државна сопственост од
член 1 на оваа методологија се подразбираат оранжерии и објекти кои се во функција на земјоделско производство.
За земјоделското земјиште под оранжерии пазарната вредност се намалува за 20% од утврдената пазарна
вредност.
За земјоделското земјиште под објекти кои се во
функција на земјоделско производство пазарната вредност се намалува за 30% од утврдената пазарна вредност.
Член 8
Земјоделското земјиште во државна сопственост од
член 1 на оваа методологија кое е определено како технолошка целина на оранжеријата односно технолошка
целина на стопанскиот двор и е неизградено пазарната
вредност се намалува за
40 % од утврдената пазарна вредност.
Член 9
Извештајот за проценката содржи податоци за нарачателот на проценката, намена на проценката, опис на
недвижноста, сопственичкиот статус на недвижниот
имот, елементи според кои се врши проценката и заклучок за усвоената пазарна цена на недвижниот имот.
Извештајот за проценка содржи и одреден број на
фотографии како илустрација на карактеристиките на
недвижноста.
Член 10
Оваа методологија влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“
Бр. 44-916/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.
Цената на овој број е 280 денари.
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