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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5976. 

Врз основа на член 211 став 6 од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

21.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА ЗА АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ 

ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ ПО  

СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност на Годишната 

програма за ажурирање на податоци во катастарот на 

недвижности по службена должност за 2015 година, 

број 01-19888/11 од 5.12.2014 година, донесена од 

Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвиж-

ности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9807/1                              Претседател на Владата 

21 декември 2014 година         на Република Македонија, 

   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 
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увоз и содржината и формата на ве-
теринарно-здравствениот сертифи-
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ружува пратката (*) ............................. 146 

 Огласен дел……………………… 1-12 

 

 
 
 

5977. 

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“, бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШ-

КИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР  

НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за реализација на стратешкиот план на 

Агенцијата за катастар на недвижности за 2015 година, 

со бр. 01-19889/9, донесена на 5.12.2014 година, од 

Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвиж-

ности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9808/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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5978. 

Врз основа на член 17 став 5 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/2012 и 144/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на  

9.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-

ЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАР-

ТНЕРСТВО ЗА ЈАВНА РАБОТА ЗА ИЗГРАДБА 

НА ДВЕ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ НА КАНА-

ЛОТ ЗА НАВОДНУВАЊЕ, СО КОЈ УПРАВУВА  

ВОДОСТОПАНСТВО ТИКВЕШ КАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука  се дава согласност на Одлуката за 

започнување на постапка  за доделување на договор за 

јавно приватно партнерство за јавна работа за изградба 

на две мали хидроелектрани на каналот за наводну-

вање, со кој управува Водостопанство Тиквеш Кава-

дарци, донесена од Одборот на корисници на вода на 

Водостопанство Тиквеш – Кавадарци,  бр.02-1618/3  на 

11.12.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-10244/1 Заменик на претседателот  

9 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5979. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-

нија, на седница одржана на 13.12.2014 година, донесе 

О Д Л У К А  

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 

ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТ-

ЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлука за прес-

танок и за давање на трајно користење на дел од нед-

вижна ствар на Министерството за информатичко оп-

штество со бр. 19-4453/1 од 15.9.2009 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 117/09). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-10281/1 Заменик на претседателот 

13 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески,с.р. 

_________ 

5980. 

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

но земјиште („Службен весник на Република Македо-

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

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 13.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХ-

НОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Дирекцијата за Технолошки ин-

дустриски развојни зони се дава право на трајно корис-

тење на градежно земјиште сопственост на Република 

Македонија кое претставува: 
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согласно Државна урбанистичка планска документација за изградба на потисен цевковод на потегот Бе-
лимбегово- Бунарџик – општина Илинден со тех. бр. 2169/09  од септември 2010 година, одобрена од Ми-
нистерство за транспорт и врски со решение бр.16-1715/2 од 27.04.2011 година, заради изградба на потисен 
цевковод на потегот Белимбегово – Бунарџик, Општина Илинден. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежно земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 
 

Бр. 42-10389/1                                                                                                          Заменик на претседателот  
13 декември 2014 година                                                                                                            на Владата на Република 

Скопје                                                                                          Македонија, 
                                                                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5981. 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2015 ГОДИНА 
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        Бр. 42-9715/1                      Претседател на Владата 

21 декември 2014 година                            на Република Македонија,  

            Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 
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5982. 
Врз основа на член 112, став 11, од Законот за високото образование („Службен весник на Република Маке-

кедонија“, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41,14, 116/14 и 
130/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ПЕЧАТЕЊЕ СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА - 50 УНИВЕРЗИТЕТСКИ УЧЕБНИЦИ 
КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ НА ПРВИТЕ ДЕСЕТ РАНГИРАНИ УНИВЕРЗИТЕТИ СОГЛАСНО СО 

ШАНГАЈСКАТА ЛИСТА ЗА 2015 ГОДИНА 
 

1. Со оваа програма се уредува преведувањето и печатењето на стручна литература - 50 универзитетски 
учебници кои се употребуваат на првите десет рангирани универзитети согласно со Шангајската листа за 2015 
година. 

Во текот на 2015 година е планирано преведување и печатење на стручна литература – учебници наменети 
за Педагошкиот факултет, Земјоделскиот факултет и Медицинскиот факултет. 

 
Со Програмата опфатени се следниве преводи на книги по области: 

 
од областа на педагошките науки: 
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од областа на земјоделските науки: 
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од областа на медицинските науки: 
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2. За реализација на оваа програма ќе се користат средства обезбедени со Програмата 4, Потпрограмата 40, 
Ставка 425 (Високо образование) од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, во вкупен износ од 
182.500.000,00 денари. 

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

ка Македонија“. 

       
      Бр. 42-9880/1                                    Претседател на Владата 

21 декември 2014 година                                   на Република Македонија,  

            Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 
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5983. 
Врз основа на член 42 став 1 и 2 од Законот за из-

вршување на Буџетот на Република Македонија за 
2015 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 155/14), а во врска со член 16 став (7) од Зако-
нот за игри на среќа и за забавните игри („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 
148/11, 74/12, 171/12, 27/14 и 139/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
21.12.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД ИГРИ НА 
СРЕЌА И ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ЗА 2015 ГОДИНА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТ-
СКИ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОЕКТИ НА АГЕНЦИЈА-
ТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА СПОРТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Со Програмата за распределба на средства од игри 

на среќа  и забавни игри во 2015 година Агенцијата за 
млади и спорт ќе партиципира во реализација на прио-
ритетите кои произлегуваат од Програмата за работа на 
Владата на Република Македонија за 2015 година и 
Програмата за развој на спортот во Република Македо-
нија за перидот 2013-2017 година („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 4/13). Средствата ќе се на-
сочат за реализација на приоритетни програми со кои 
се остварува јавниот интерес на државата утврдени во 
членот 22 од Законот за спортот („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 
51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14 и 138/14), при што 
определба е одржување и модернизација на национал-
ниот систем на натпревари, поддршка на националните 
спортски федерациии и реализација на проекти на 
Агенцијата за млади и спорт.  

Средства од Буџетот на Република Македонија за 
2015 година, во раздел 16101 – Агенцијата за млади  и 
спорт се определува да се користат за:  

 
I. Раздел 16.101 – Агенција за млади и спорт  
Програма 2 
Потпрограма 20 – спорт  
Ставка 463 – Трансфер до невладини организации  
 

Реден број Опис 
Износ во  
денари 

1. 

Партиципација за 
финансирање на 
националните 
спортски федера-
ции заради обез-
бедување нивна 
функционалност 
и за функциони-
рање на нацио-
налниот систем 
на натпревари  

 
7.500.000.00  

2. 

Партиципација за 
финансирање на 
националните 
спортски федера-
ции за стручна ра-
бота со спортисти 
поединци и наци-
онални тимови  

 
2.500.000,00  
 

3. 

Партиципација за 
финансирање на 
проекти на нацио-
налните спортски 
федерации и 
Агенцијата за 
млади и спорт  

 
4.000.000,00  

4. 

Партиципација за 
финансирање на-
ционални спорт-
ски федерации за 
работа на стручни 
лица поврзани со 
Проектот за вове-
дување спортски 
паралелки во 
Државно училиш-
те за физичка кул-
тура „Методија 
Митевски Брицо“ 

5.800.000,00  

5. 
Информатички 
спортски систем  

200.000,00  

Вкупно: 20.000.000,00 
 
1. Партиципација за финансирање на националните 

спортски федерации заради обезбедување нивна фун-
кционалност и  за функционирање на националниот 
систем на натпревари. Средствата се наменети за пар-
тиципација заради обезбедување на фунционалност на 
националните спортски федерации за: стручна работа 
на генералните секретари и административци; функци-
ја на органи и тела; функционирање на националниот 
систем на натпревари за што се утврдени средства во 
износ од 7.500.000.00 денари. 

2. Партиципација за финансирање на националните 
спортски федерации за стручна работа со спортисти 
поединци и национални тимови. Средствата се намене-
ти за националните спортски федерации за партиципа-
ција во финансирањето на стручна работа со спортисти 
поединци и национални тимови во националните феде-
рации за што се утврдени средства во износ од 
2.500.000,00 денари. 

3. Партиципација за финансирање на проекти на на-
ционалните спортски федерации и Агенцијата за млади 
и спорт. Средствата се наменети за реализација на про-
екти на националните спортски федерации и Агенција-
та за млади и спорт за унапредување и развој на 
спортот во Република Македонија во сегменти од 
Програмата за развој на спортот во Република Македо-
нија за периодот 2013-2017 за што се утврдени сред-
ства во износ од 4.000.000,00 денари.  

4. Партиципација за финансирање на ционалните 
спортски федерации за работа на стручни лица поврза-
ни со Проектот за воведување спортски паралелки во 
ДУФК „Методиј Митевски Брицо“. Средствата се на-
менети за партиципација во финасирањето на нацио-
налните спортски федерации за активности на стручни-
те тимови ангажирани во Проектот за воведување 
спортски паралелки во ДУФК „Методиј Митевски 
Брицо“ во реализација на тренажниот процес за што се 
утврдени средства во износ од 5.800.000,00  денари. 

5. Спортски информатички систем во Република 
Македонија. Средствата се наменети за функционира-
ње на Информатички спортски систем, обврска која 
произлегува од Законот за спортот и негово тековно 
оддржување за што се утврдени средства во износ од 
200.000,00 денари. 

 
II. Раздел 161.01 – Агенцијазамлади и спорт 
Програма 2 
Потпрограма 20 – спорт 
Ставка 464 – Разнитрансфери 
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1. Партиципација за финансирање програми за под-
дршка на талентирани млади спортисти. Средствата се 
наменети за партиципација за поддршка и промоција 
на проекти на националните спортски федерации и 
проекти на Агенцијата за млади и  спорт за унапреду-
вање на спортот кои ќе промовираат и реализираат ак-
тивности за откривање, рана спортска специјализација 
и грижа за млади таленти рани спортисти во повеќе 
спортови. Во 2015, приоритет има развојот на училиш-
ниот спорт за реализацијата на спортски кампови орга-
низирани за талентирани млади спортисти од страна на 
националните спортски федерации за што се утврдени 
средства во износ од 3.500.000,00 денари. 

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

 
Бр. 42-10246/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
5984. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-
ната заштита (,,Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
163/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14 и 180/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
21.12.2014 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИ ЗА РАСПОЛАГА-
ЊЕ СО ИМОТОТ КОЈ ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА 
РАБОТА ГО СТЕКНАЛ ПО ОСНОВ НА СКЛУЧЕН 
ДОГОВОР ЗА ДОЖИВОТНО ИЗДРЖУВАЊЕ СО КО-
РИСНИЦИ НА ПОСТОЈАНА ПАРИЧНА ПОМОШ  

   
I. Појдовна основа 
 
Со оваа програма се утврдуваат  мерките за распо-

лагање со имотот, кој центарот за социјална работа го 
стекнал по основ на склучен договор за доживотно из-
држување, а со цел да  биде даден на користење, однос-
но на плодоуживање на граѓаните, кои се наоѓаат во 
положба од социјална потреба поради изложеност  на 
најтежок облик на социјален ризик, како и корисници-
те на овие мерки. 

 
II. Корисници  
 
Корисници на оваа програма се: 
1. бездомни лица,  
2. семејства со лица со инвалидност, 
3. лица - корисници на социјална парична помош, 
4. членови на семејства на лица- корисници на по-

стојана парична помош, 
5. полнолетни лица, кои до 18 годишна возраст 

имале статус на деца без родители и родителска грижа, 
6. жртви на семејно насилство и 
7. семејство или лице погодено од елементарна 

непогода, а кое нема услови да се згрижи кај  блиски 
сродници или други лица. 

Корисникот може да го  остварува користењето на 
недвижен имот кој центарот за социјална работа го 
стекнал по основ на склучен договор за доживотно из-
држување, ако е:  

- полнолетно лице, 
- државјанин на Република Македонија и има по-

стојано живеалиште во Република Македонија и  
- не поседува имот на лично име или имот на име 

на член на семејството, односно лицето со кое живее 
во заедничко домаќинство. 

Корисникот го известува  месно надлежниот центар 
за социјални работи за секоја промена на неговата се-
мејна или материјална состојба, во рок од 15 дена од 
настанувањето на промената. 

 
III. Мерки 
 
Имотот, кој центарот за социјална работа го стек-

нал по основ на склучен договор за доживотно издржу-
вање, може да биде даден на користење, односно на 
плодоуживање на корисниците на оваа програма. 

Врз основа на склучен договор меѓу Министерство-
то за труд и социјална политика  и ЈП Македонски Шу-
ми ќе се врши отстапување на огревно дрво на центри-
те за социјална работа, за примателите на социјална па-
рична помош и постојана парична помош, од шумите 
стекнати по основ на договори за доживотна издршка 
од страна на центрите за социјална работа.     

 
IV. Носители 
 
Оваа програма ќе ја спроведува Министерството за 

труд и социјална и центрите за социјална работа во Ре-
публика Македонија. 

Барањето за користење на имотот кој центарот за 
социјална работа го стекнал по основ на склучен дого-
вор за доживотно издржување се поднесува до надлеж-
ниот центар за социјална работа, според местото на 
живеење на корисникот, врз основа на претходно обја-
вен оглас од страна на Министерството за труд и соци-
јална политика за давање на користење на недвижниот 
имот, во кој се наведени условите и рокот за поднесу-
вање на барањето. 

Центарот за социјална работа врши комплетирање 
на барањата со потребната документација и заедно со  
потврдата, дека лицето односно семејството е  изложе-
но на одделен вид социјален ризик, истите  ги доставу-
ва до Министерството за труд и социјална политика.  

Потребна документација  при поднесување на бара-
ња за располагање со имотот кој центарот за социјална 
работа го стекнал по основ на склучен договор за до-
животно издржување е: 

 
1. важечка лична карта за државјани на Република 

Македонија, лична карта за постојан престој на стра-
нец, лична карта за признат бегалец или лична карта за 
лице под супсидијарна заштита, се доставува само на 
увид за докажување на идентитетот и државјанството; 

2. извод од матичната книга  на родените;  
3. извод од матичната книга  на венчаните;  
4. извод од матичната книга  на  умрените;  
5. пресуда за развод на брак; 
6. уверение за остварени годишни приходи;  
7. имотен лист; 
8. потврда за остварени приходи од плата во Репуб-

лика Македонија или странство; 
9. потврда за корисник на пензија остварена во Ре-

публика Македонија или странство; 
10. за невработено лице кое не е во евиденција во 

Агенцијата за    вработување на Република Македонија 
потребно е листа на регистрирани податоци за оства-
рен стаж; 

11. пресуда за определена законска издршка; 
12. потврда за редовен студент и  
13. потврда од надлежен орган за претрпена еле-

ментарна непогода. 
Потврда дека лицето односно семејството е  изло-

жено на одделен вид социјален ризик се издава: 
- за бездомно лице или семејство – компонибилен 

лист за евиденција како бездомно лице или семејство; 
- за лице со инвалидност – решение за видот и сте-

пенот на попреченост/инвалидност; 
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- за корисници на социјална парична помош – пот-
врда дека лицето односно семејството е корисник на 
социјална парична помош; 

- за корисници на постојана парична помош – пот-
врда дека лицето односно семејството е корисник на 
постојана парична помош; 

- за лицата кои до 18 годишна возраст имале статус 
на деца без родители и родителска грижа – потврда де-
ка лицето до 18 годишна возраст имало статус на дете 
без родители и родителска грижа; 

- за лицата- жртви на семејно насилство - компони-
билен лист за евиденција на лицето односно семејство-
то како жртва на семејно насилство и 

- за семејство или лице погодено од елементарна 
непогода, кое нема услови да се згрижи кај  блиски 
сродници или други лица – записник за констатирана 
состојба при непосредно извршен увид. 

Врз основа на добиените барања за користење на 
имотот кој центарот за социјална работа го стекнал по 
основ на склучен договор за доживотно издржување се 
изготвува листа по претходно извршено бодирање, и 
тоа: 

- број на членови на домаќинство:  
- до 2 члена – 15 бода 
- до 3 члена – 25 бода 
- до 4 члена – 30 бода 
- над  4 члена – 35 бода 
Вкупните бодови за според број на членови на до-

маќинство може да изнесуваат најмногу до 35 бодови. 
- остварен приход по сите основи  по член на дома-

ќинство:  
- остварен приход по член до 30 евра во денарска 

противвредност – 30 бода 
- остварен приход по член од 31 до 40 евра во де-

нарска противвредност – 20 бода 
- остварен приход по член од 41 до 50 евра во де-

нарска противвредност – 10 бода 
- остварен приход по член над 50 евра во денарска 

противвредност – нема да биде бодирано. 
При бодирањето по однос на приходите во  дома-

ќинството нема да се земаат во предвид приходите ос-
тварени по основ на право на социјална парична по-
мош и право на постојана парична помош.  

- старосната структура на членовите на дома-
ќинството:  

- дете - 5 бода 
- старо лице над 65 години– 5 бода 
Вкупните бодови за старосната структура може да 

изнесуваат најмногу до 15 бодови. 
- траен инвалидитет, вкупно бодови:  
- еден член во семејството со инвалидитет – 5 бода 
- два члена во семејството со инвалидитет – 7 бода 
- три во семејството со инвалидитет – 10 бода 
- четири или повеќе членови во семејството со ин-

валидитет – 15 бода. 
- за социјален ризик, се додаваат дополнителни 15  

бодови и тоа за: 
- бездомно лице, 
- лице, кое до 18 годишна возраст имало статус на 

деца без родители и родителска грижа, 
- лице-жртва на семејно насилство и 
- семејство или лице погодено од елементарна 

непогода, кое нема блиски  сродници  каде има услови 
за да се згрижи. 

Имотот стекнат по основ на склучен договор за до-
животно издржување  со корисникот се користи врз ос-
нова на склучен договор меѓу Центарот за социјална 
работа и корисникот, избран согласно оваа програма. 

V. Извори на средства 
 
Оваа програма ќе се реализира од имотот кој цента-

рот за социјална работа го стекнал по основ на склучен 
договор за доживотно издржување со корисниците на 
постојана парична помош. 

VI. Оваа програма влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
Бр. 42-11362/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
5985. 

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за турис-
тичка дејност („Службен весник  на Република Маке-
донија” бр.62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11,  
123/12, 164/13 и 27/14) и член 9, став 2 од Законот за 
такса за привремен престој („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.19/96, 26/02, 51/03, 88/08 и 
17/11), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.12.2014 година,  донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2015 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма ќе се реализираат активности за 

развој на туризмот во Република Македонија за 2015 
година.  

Средствата за реализација на оваа програма се ут-
врдени во Буџетот на Република Македонија за 2015 
година („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 155/14), раздел 10001 – Министерство за економија, 
во Подпрограма 14 – Развој на туризмот во Република 
Македонија, на категориите 42 – стоки и услуги, 46 – 
субвенции и трансфери, планирани се во Буџетот на 
Република Македонија за 2015 година финансиски 
средства во износ од 22.720.000 денари. 

 
II 

Средствата од делот I од оваа програма ќе се корис-
тат за следните активности: 

 
1.  Подготовка на нова Стратегија и  акциски 

план за развој на туризмот во Република Македони-
ја  за 2016/2021                                                                                       

 
 Во 2009 година во соработка со УНДП изготвена е  

Националната стратегија за  развој на туризмот 2009-
2013 со Акциски план и потребни средства за нејзина 
имплементација на среден рок. Стратегијата е прв на-
ционален развоен документ во областа на туризмот из-
готвен во Република Македонија. Во 2010 година со 
помош на Светската банка се изврши ревидирање на 
истата и се очекува нејзино целосно имплементирање 
до крај на 2015 година. Со имплементација на Страте-
гијата се создаваат услови за валоризација на култур-
ното , природното и историското наследство на земјата 
преку развој на диверзифицирана и брендирана маке-
донска туристичка понуда.     

Имајки предвид дека акцискиот план е планиран до 
крај на 2015 година, изготвувањето на нова стратегија 
со акциски план за нови трендови за развој на туризмот 
ќе овозможи квалитетен развој на туризмот во Репуб-
лика Македонија. Оваа активност ќе се реализира во 
периодот од месец април до месец јули 2015 година.                                                                                                               

 
3.026.000,00 ден   
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2. Изготвување на Физибилити студии за атрак-
тивни локации во Република Македонија за развој 
на алтернативен и планински туризам. 

 
Развој на нови форми на туризам на различни места 

во Република Македонија  придружувани со спортски 
активности, како и негова поголема експлоатација на 
овие потенцијални места ќе придонесе за развој на ту-
ризмот во Република Македонија како и искористува-
ње на различни потенцијали за развој на регионите. 
Средствата предвидени за оваа активност се за ангажи-
рање на експерти за изработка на студии за неколку ат-
рактивни локации како на пример: Планината Китка, 
Спортско рекреативен центар Сарај, Кањонот Матка, 
Голем Град – Преспа, Водопади на планината Бела-
сица, Оваа активност ќе се реализира во периодот од 
месец мај до месец јуни 2015 година. 

 
2.194.000,00 денари 

 
3. Организирање на регионална конференција за 

„Балканот како туристичка дестинација”  
 
Регионалните конференции се една од главните 

алатки за подобрување на туристичката клима во реги-
онот, со организирањето на ваквите конференции ќе се 
овозможи заеднички пристап во подобрувањето на ту-
ристичката понуда во регионот. Исто така конференци-
ите имаат и едукативен карактер, ќе се видат искуства-
та од земјите во регионот и новите трендови во туриз-
мот. Активноста ке се реализира во Скопје и на истата 
ќе бидат поканети претставници од туристичкото сто-
панство од Република Србија, Република Бугарија, Ре-
публика Црна Гора, Република Албанија, Република 
Косово, Република Босна и Херцеговина и Република 
Хрватска. Оваа активност ќе се реализира во периодот 
од месец април до месец мај 2014 година. 

 
1.000.000,00 денари 

 
4.  Студија за активности на вода на реките и ка-

њоните (кајакарство, едрење и возење низ кањони и 
клисури). 

 
Развој на воден туризам по реките, кањоните и клису-

рите со негова поголема експлоатација. Средствата пред-
видени за оваа активност се за ангажирање на експерти за 
изработка на студија за активности на вода на реките и ка-
њоните (кајакарство, едрење и возење низ кањони и кли-
сури). Оваа активност ќе се реализира во периодот од ме-
сец јуни до месец август 2015 година. 

 
1.000.000,00 денари 

 
5. Меѓународна и билатерална соработка во ту-

ризмот 
Зголемена и интензивирана соработка во доменот 

на меѓународната комуникација со големите и значајни 
туристички организации и институции кои придонесу-
ваат за развој на туризмот како Светската туристичка 
организација, Европската патничка комисија, Централ-
но европската иницијатива и др., учество на саеми, ка-
ко и билатералните соработки во областа на туризмот 
(потпишување на договори, регионални конференции, 
средби и др.), како и плаќање на членарината за Свет-
ската Туристичка Организација. Оваа активност ќе се 
реализира тековно во цела 2014 година. 

 
4.500.000,00 денари 

6.  Субвенции за угостителските објекти за доби-
вање на ознака за Националните ресторани-меани 

 
Субвенционирање на угостителски објекти за доби-

вање на ознака за Националните ресторани-меани пре-
ку кофинансирање до 60% од докажаните трошоци, но 
не повеќе од 120.000 денари кои ќе се направат за след-
ните намени:  

- Набавка на опрема, алати и инвентар; 
- Печатење на промотивен материјал 
- Учество на обуки, семинари и презентации 
- Уредување/подобрување на деловниот простор и 
  
Средствата од субвенциите не се наменети за кофи-

нансирање на следните трошоци: 
- Набавка на потрошен материјал и возила; 
- Износот платен за ДДВ за намените/трошоците за 

кои се бара кофинансирањето, 
- Царина за намените/трошоците за кои се бара ко-

финансирањето; 
- Курсни разлики;   
- Закупнина за деловен простор и сл. 
Разгледувањето на апликациите и утврдување на 

исполнувањето на условите од јавните повици Комиси-
ите ќе го прават запазувајќи го принципот ,,прв дојден, 
прв услужен“, односно по редослед на поднесување на 
апликацијата, до исцрпување на средствата. 

Кај мерката ќе се земаат во предвид само докажани-
те трошоци настанати во периодот од 01.01.2015 годи-
на до крајниот рок на аплицирање утврден во јавниот 
повик и за кои соодветната Комисија при увид на лице 
место ќе констатира дека трошокот е реално направен 
и е во согласност со приложените финансиски докази. 

Увидот на лице место Комисијата ќе го направи во 
рок од два месеци по истекот на рокот за аплицирање 
утврден во јавниот повик по што ќе следи исплата на 
средства од страна на Министерството за економија за 
апликантите кои во целост ги исполнуваат условите од 
јавниот повик. 

Апликантите кои бараат кофинансирање на трошо-
ците за набавка на опрема кај оваа мерка се обврзани 
набавената опрема да не ја оттуѓат во рок од две годи-
ни од денот на нејзината набавка. 

 
1.000.000,00 денари 

 
7. Печатење на промотивни материјали од об-

ласта на туризмот 
 
Оваа активност се однесува на печатење на веќе по-

стоечкиот промотивен материјал  за потребите на Ми-
нистерството за економија и  тоа: 

- Изработка (печатење) на промотивни туристички 
брошури по разни сегменти (изработка на брошура за 
рурален туризам, брошура за верски туризам, вински 
туризам) на повеќе странски јазици, флаери за турис-
тичките потенцијали на Република Македонија, 
постери, ќеси и папки, оваа активност ќе се реализира 
во периодот од месец март до месец мај 2015 година.                                                                                              

                                                                                                         
1.000.000,00 денари 

 
8. Подготовка на лого и слоган за Проектот ЕКО 

МАКЕДОНИЈА и промовирање на проектот во јав-
носта. 

 
Оваа активност се однесува на изработка идејно ре-

шение за лого и слоган за Проектот ЕКО МАКЕДОНИ-
ЈА како и промовирање на проектот во електронски и 
печатени медиуми.  
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Оваа мерка ги опфаќа следните активности: 
- Објавување на јавен повик за аплицирање идејно 

решение за лого и слоган за Проектот ЕКО МАКЕДО-
НИЈА;  

- Свечена церемонија за прогласување на победни-
ците и 

- Доделување на награди (I, II ,III,). 2000 Евра – 
1000 Евра – 500 Евра; 

- Промовирање на проектот во електронски и печа-
тени медиуми, оваа активност ќе се реализира во пери-
одот од месец март до месец февруари до месец  мај 
2015 година 

 
500.000,00 денари 

 
9. Изработка на Веб портал со интегриран сис-

тем за водење на туристички и угостителски регис-
три, база на туристички податоци и градење на инс-
титуционална туристичка мрежа со он-лајн плат-
форма за следење и промовирање на сместувачките 
и угостителски капацитети во сите туристички мес-
та во државата. 

 
Во соработка со Министерството за локална само-

управа, ЗЕЛС и Агенцијата за промоција и поддршка 
на туризмот Министерство за внатрешни работи, Ми-
нистерство за животна средина и просторно плани-
рање, Инспекторатите, Агенција за вработување и дру-
ги институции кои би произлегле од извршената анали-
за ќе се обезбедат сите податоци за сместувачките и 
угостителски капацитети во Република Македонија и 
за истите ќе се направи единствена база на податоци во 
електронска форма. 

Целта на министерството е преку интегриран сис-
тем да изврши  попис на сите туристички и угостител-
ски објекти во Република Македонија, да ги дефинира 
минималните услови за нивно функционирање и нивна 
категоризација (од хотели, мотели, пансиони, турис-
тички апартмани, резиденции, туристички населби и 
ресторани, како и приватнотосместување во Република 
Македонија), да се воспостави практика на известува-
ње од страна на трговските друштва и приватниците за 
потребите на статистички анализи, но и контрола на 
нивното работење, со цел да се увиди комплетната ту-
ристичка и угостителска понуда. Преку дефинирање на 
точни правила и услови за извршување на дејноста, а 
од друга страна и преку поттикнување на конкуренци-
јата, се очекува да се зголеми квалитетот на понудата 
која во моментов ја има. Воедно се планира дел од ин-
формациите кои интегрираниот систем ќе ги има, да се 
користат за размена на податоци со други институции, 
но и да се користат во делот на промоција на туристич-
ката и угостителската понуда во Република Македо-
нија. 

Проектот има за долгорочна цел да обезбеди систем 
кој ќе овозможи непречен проток на електронски ин-
формации помеѓу сите учесници при спроведување на 
постапки за регистрација, категоризација и контрола на 
угостителски и туристички објкети како и на трговски-
те друштва кои управуваат со нив. 

 
Цели и предности во делот на работењето на ми-

нистерството 
 
Воведување на процедури и управување во соглас-

ност со стандардите и регулативите во Европската 
Унија. 

 
Зголемена евиденција и поголема ефикасност во 

спроведување на контролите, и евидентирање, односно 
зголемување на наплатата во делот на угостителското и 
туристичкото работење (лиценци, такси, категоризации 
и сл.); 

работа во безхартиена околина, односно размена на 
информации помеѓу министерството, останатите 
државни институции и останати засегнати субјекти. 

Развој на владините системи преку размена на елек-
тронски пораки и информации помеѓу министерството 
и другите владини органи согласно Законот за елек-
тронско управување. 

 
Предности и бенефити кои се очекуваат од им-

плементацијата 
 
Градење на регистри од важност за Република Ма-

кедонија  
- Зголемување на информациите потребни за еви-

денција на туристичките и угостителските објекти  
- Зголемување на контролата на објектите со цел 

потврдување на фактичката состојба  
- Преку евиденцијата и контролата, ќе се зголеми 

квалтитетот на понудата 
- Воведување на обврзувачо известување од страна 

на друштвата кои стопанисуваат со туристичките и 
угостителските објекти во делот на нивното тековно 
работење 

- Зголемување на точноста на статистичките пода-
тоци во делот на туризмот и угостителството 

- Градење на сервисен портал за потребите на рабо-
тењето на одредени субјекти (туристички агенции, хо-
тели, ресторани,и сл.), а воедно и промовирање на ту-
ристичката и угостителската понуда. Оваа активност ќе 
се реализира во периодот од месец март до месец  јули  
2015 година. 

 
2.000.000,00 денари 

 
10. Одбележување на туристичките патеки, 

брендирање на туристички сувенири, изготвување 
на веб страна и печатење на промотивни материја-
ли за Охридската и Битолската Чаршија. 

 
Oбележување на туристички патеки низ чаршиите 

со патокази, информативни табли, туристичка сигнали-
зација пред секој позначаен објект, ќе се постават мапи 
пред главните влеза на чаршијата на кои ќе бидат обе-
лежани позначајните културни знаменитости, поатрак-
тивните места во чаршијата, кафетерии, ресторани, 
продавници за сувенири и др. Оваа активност ќе се реа-
лизира во периодот од месец јули до месец  септември  
2015 година. 

 
2.000.000,00  денари 

 
11. Поддршка на винскиот туризам преку орга-

низирање на  регионална конференција. 
 
Регионалните конференции се една од главните 

алатки за подобрување на туристичката клима во реги-
онот, со организирањето на ваквите конференции ке се 
овозможи заеднички пристап во подобрувањето на ту-
ристичката понуда во регионот. Исто така конференци-
ите имаат и едукативен карактер, ке се видат искуства-
та од земјите во регионот и новите трендови во туриз-
мот. 

На конференција се планира да се поканат прет-
ставници од следниве земји: Албанија, Србија, Црна 
Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Гр-
ција, Бугарија, Турција, Романија, Молдавија, Косово 
како и земјите членки на Мрежа на вински патишта 
ИТЕР ВИТИС каде вкупно членуваат 18 држави  меѓу 
кои и Италија, Франција, Шпанија,  Португалија,  и  др. 
Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец 
март до месец мај 2015 година. 

 
1.000.000,00 денари     
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12. Унифицирање на излозите и рекламите во 
Старата скопска чаршија 

 
 I Фаза –  Избор на идејно решение за излозите и 

рекламите во Старата скопска чаршија.  
Оваа мерка  ги опфаќа следните активности: 
- Објавување на јавни повици за аплицирање за биз-

нис  идеја и бизнис план; 
- Свечена церемонија за прогласување на победни-

ците на бизнис  натпреварот и 
- Доделување на награди (I, II ,III,). 2000 Евра – 

1000 Евра – 500 Евра 
II Фаза – Субвенционирање на дел од трошоците за 

имплементирање на  идејното решение. 
Ке се субвенционираат 
Пристигнатите апликациии по објавените јавни по-

вици ќе ги разгледува Комисија формирана од минис-
терот за економија а ке бидат од различни институции, 
како и експерти од областа на архитектурата и луѓе од 
еснафот на чаршијата. 

Разгледувањето на апликациите и утврдување на 
исполнувањето на условите од јавните повици Комиси-
ите ќе го прават запазувајќи го принципот “ прв дојден, 
прв услужен“, односно по редослед на поднесување на 
апликацијата, до исцрпување на средствата. 

Увидот на лице место Комисијата ќе го направи во 
рок од два месеци по истекот на рокот за аплицирање 
утврден во јавниот повик по што ќе следи исплата на 
средства од страна на Министерството за економија за 
апликантите кои во целост ги исполнуваат условите од 
јавниот повик и тоа максимум 90.000 ден за излозите и 
максимум 10.000 ден за рекламите. 

Оваа активност ќе се реализира во периодот од ме-
сец февруари до месец август 2015 година. 

 
1.500.000,00 денари 

  
13. Обезбедување на туристички податоци за 

2015 година и проекција на идни показатели 
 
Со системска анализа и собирање на разни пода-

тоци, анкети, прашалници и интервјуа за време на це-
лата сезона кога низ државата гравитираат туристи, ќе 
се изработи статистички систем на правилно следење 
на податоците од туризмот кои се од голема важност за 
туристичкиот сектор заради добивање на јасна слика и 
информации за потребите, можностите, позитивните и 
негативните интереси на туристите кои ја посетуваат 
Република Македонија. Активноста ќе биде во сора-
ботка со Народна банка на Македонија, Министерство-
то за внатрешни работи и Државниот завод за статис-
тика. Оваа активност ќе се реализира во периодот од 
месец јуни до месец август 2015 година. 

 
1.000.000,00 денари 

 
14. Субвенции за туристички манифестации, 

проекти и форуми од областа на туризмот 
 
Со оваа активност ќе се субвенционираат разни ло-

кални туристички манифестации, проекти и бизнис фо-
руми кои се одржуваат од страна на туристичкото сто-
панство, за кои немаат доволно сопствени финансиски 
средства и бараат поддршка или субвенционирање од 
владините институции, а се интересни за развојот на 
туризмот. Оваа активност ќе се реализира во периодот 
од месец февруари до месец април 2015 година. 

 
1.000.000,00 денари 

 
ВКУПНО                     22.720.000,00 денари 

III 
 

ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  
АКТИВНОСТИТЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образложение Со оваа програма се предлагаат си-

те активности кои треба да се превземат во 2015 година 
од страна на  Секторот за туризам и угостителство, 
нивна развојна политика, субвенционирање на разни 
манифестации и проекти, меѓународните односи, им-
плементација на стратешките документи, проекти за 
збогатување на туристичката понуда, измена и дополна 
на законската регулатива и др. 

 
IV 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 
програма ќе се грижи Министерството за економија. 

 
V 

Министерството за економија, заклучно со 
31.03.2016 година до Владата на Република Македони-
ја ќе достави извештај со финансиски показатели за ре-
ализација на оваа програма, во кој ќе бидат опфатени 
постигнатите резултати и финансиски показатели како 
и образложението за евентуалните отстапувања од пла-
нираните активности. 

 
VI 

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

 
Бр. 42-10526/1 Заменик на претседателот  

21 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5986. 
Врз основа на  член 13 став (2) од Законот за јавно 

здравје (,,Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 22/10, 136/11 и 144/14) и член 16 точка 2 и 3 од За-
конот за здравствената заштита („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 
164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 го-
дина, донесе  



26 декември 2014  Бр. 195 - Стр. 19 

 
 

НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА  ПРОГРАМА  
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
 
Вовед: 
 
Национална годишна програма за јавно здравје во 

Република Македонија за 2015 година е стандарден па-
кет на мерки и активности кои ги спроведуваат: Инсти-
тутот за јавно здравје на Република  Македонија (во на-
тамошниот текст: ИЈЗ на РМ) и 10-те Центри за јавно 
здравје (во натамошниот текст: ЦЈЗ) како и активности 
кои ги спроведуваат Институтот по медицина на тру-
дот на Република Македонија (во натамошниот текст: 
ИМТ на РМ), Медицински факултет Скопје–Институт 
за микробиологија и паразитологија и  ЈЗУ„Завод за 
физикална медицина и рехабилитација“ Скопје. 

Оваа програма содржи мерки, задачи и активности 
за следење и проценка на здравјето и добросостојбата 
на населението, идентификување, предвидување, испи-
тување, ублажување на здравствените проблеми и 
опасности во заедницата. 

Во оваа програма е утврден видот на задачите, сод-
ржината, обемот и роковите за нивно извршување и из-
вестување, системот на координација на активностите, 
мониторинг и евалуацијата, како и финансиските сред-
ства за реализација на Програмата. Во целина, оваа 
програма претставува здравствена безбедност на граѓа-
ните во државата. 

 
Цел на Програмата: 
 
Оваа програма се изготвува со цел да се зачува и 

унапреди здравјето на населението, да се овозможи 
спроведување на основните функции и задачи на јавно-
то здравје,преку организирани мерки и активности што 
ги превземаат државните органи, институциите, едини-
ците на локаланата самоуправа и други правни и фи-
зички лица во соработка со здравствените установи, да 
се обезбеди соодветен одговор во случај на јавно 
здравствена потреба и итност и појава на јавно здрав-
ствена вонредна околност, обезбедување и спроведува-
ње на меѓународните здравствени правила, се со цел да 
се зачува и унапреди здравјето на населението. 

Со задачите од оваа програма се обезбедува оства-
рување на загарантирани права, утврдени потреби и 
интереси на сите граѓани што имаат карактер на унап-
редување на здравјето и преземање на мерки и актив-
ности за спречување и сузбивање на заболувањата, ка-
ко и остварување на задачите и активностите на ЦЈЗ и 
ИЈЗ на РМ утврдени со член 48 од Законот за здрав-
ствената заштита и препораките на Светска здравстве-
на организација (во натамошниот текст: СЗО).  

 
Извршители на Програмата  
 
Програмските активности предвидени со оваа прог-

рама ги спроведуваат следниве извршители:  
A. Центрите за јавно здравје за територијата за која 

се основани 
B. Институтот за јавно здравје на Република Маке-

донија , 
C. Институт за медицина на труд на Република Ма-

кедонија 
D. Медицински факултет Скопје- Институт за мик-

робиологија со паразитологија 
E. ЈЗУ„Завод за физикална медицина и рехабилита-

ција “Скопје 
Сите извршители треба да подготват и достават до 

Министерството за здравство (во натамошниот текст: 
МЗ)  работен план со наведена  точна динамика и рас-
поред за реализација на активностите кој е во соглас-
ност со стручно методолошките упатства  најдоцна до 
15. 01. 2015 година. 

10-те ЦЈЗ работниот план го доставуваат и до ИЈЗ 
на РМ како одговорна институција за координа-
ција,следење, стручно методолошка помош, монито-
ринг, евалуација, квартална верификација  и известува-
ње  за реализацијата на програмските активности. 

10-те ЦЈЗ најдоцна до 31.01.2015 година треба да 
достават до ИЈЗ на РМ, комплетен годишен извештај за 
реализација на Националната годишна програма за јав-
но здравје за 2014 година за територијата за која  се ос-
новани. 

ИЈЗ на РМ треба најдоцна до 15.02.2015 година да 
достави до МЗ комплетен извештај за реализација на 
Националната програма за јавно здравје во Република 
Македонија за 2014 година, со анализа и стручен ко-
ментар за добиенти резулатати како и со  предлог мер-
ки  за подобрување на состојбата. 

10-те ЦЈЗ треба да достават до Институтот за јавно 
здравје  на Република Македонија предлог Национална 
годишна програма  за јавно здравје за 2016 година, нај-
доцна до 30.09.2015 година. 

ИЈЗ на РМ  врз основа на предлог програмите на из-
вршителите од 10-те ЦЈЗ треба да подготви и достави 
до МЗ предлог текст на активности за  „Национална го-
дишна програма за јавно здравје во Република Македо-
нија за 2016 година“ , најдоцна до 30.10.2015 година. 

 
Мерки, активности,очекувани резултати и инди-

катори  за реализација на програмските цели 
 
Реализирањето на задачите и активностите се врши 

организирано во подолу наведените четири  основни 
превентивни јавно здравствени дејности : 

I. Социјално-медицинската дејност со здравствена 
статистика и промоција на здравје 

II. Санитарно-хигиенската дејност со здравствена 
екологија 

III. Епидемиолошката дејност  
IV. Безбедност и здравје на работа и превентивна 

здравствена   заштита на работниците и земјоделците 
10-те ЦЈЗ ги  спроведуваат активностите од  првите 

три превентивни јавно здравствени дејности , согласно 
утврдена методологијата и начин на работа , врз основа 
на донесени стручно - методолошки упатства и со ко-
ординација и стручно методолошка помош од страна 
на експерти при ИЈЗ на РМ од сите области. 

Програмските активности за ,,Безбедност и здравје 
при работа и превентивна здравствена заштита на зем-
јоделците“, ги спроведува Институтот за медицина на 
труд на Република Македонија (во натамошниот 
текст:ИМТ на РМ ).  

Институт за микробиологија и паразитологија при 
Медицински факултет Скопје ја реализира ктивноста 
„Анализа за идентификација на болничките ендемски 
бактерии и габички до ниво на субспециес и генотип 
како причинител за  болничките инфекции на одделите 
со висок ризик  “.            

ЈЗУ„Завод за физикална медицина и рехабилитаци-
ја “Скопје ќе го реализира „Пилот проект за промоција 
на физичка активност и развивање на спортски вешти-
ни во пливање кај деца со Даунов синдром“. 

 
A. ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ (ЦЈЗ)  
 
Активностите во сите дејности се реализираат врз 

основа на  стручно - методолошките  упатства за секоја 
дејност. Спроведувањето на програмските активности  
се реализира со координација и со стручно  -методо-
лошка помош од страна на ИЈЗ на РМ.  

За потребите на Република Македонија и на општи-
ните за чие подрачје се основани ЦЈЗ ги спроведуваат  
програмски  следниве задачи и активности по дејности: 



 Стр. 20 - Бр. 195                                                                             26 декември 2014 
 

I. СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ СО 
ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И ПРОМОЦИЈА НА 
ЗДРАВЈЕТО 

                                                                                                                        
Во 10-те ЦЈЗ  ќе се прибираат и обработуваат збир-

ни и индивидуални статистички извештаи доставени од 
здравствените установи преку одделенијата за здрав-
ствена статистика и информатика каде ќе се спроведе 
софтверска обработка на податоците според утврдени 
апликативни програми и врз основа на стручно - мето-
долошките упатства. 

 По извршената логичка и математичка контрола и 
компјутерски внес на обработените податоци за ут-
врдени заболувања и состојби  во амбулантно-полик-
линичките и диспанзерски дејности ќе се изготват из-
вештаи/анализи и информации кои содржат податоци 
со кои се прикажува работата на здравствените устано-
ви во Република Македонија, кадарот вработен во нив 
во амбулантно-поликлиничка, диспанзерска и болнич-
ка дејност, како и информации за утврдени заболувања 
и состојби. 

 
1. Од областа на здравствена статистика и инфор-

матика од обработените податоци од извештаите ЦЈЗ 
ќе изготват: 

 
1.1 Полугодишни збирни извештаи за кадар  
и посети и утврдени заболувања и состојби  
за II полугодие 2014 година 
Рок на изготвување:                 I квартал 2015 година 
 
1.2  Годишни збирни извештаи за кадар  
и посети за 2014 година 
Рок на изготвување:                 I квартал 2015 година 
 
1.3  Полугодишни збирни извештаи за кадар  
и посети и утврдени заболувања и состојби  
за I полугодие 2015 година 
Рок на изготвување:               III квартал 2015 година 
 
1.4  Прибирање на индивидуални евиденции  
за декември 2014 година и јануари - ноември  
2015 година, вршење на логична контрола  
и компјутерски внес на податоците 
Рок на изготвување:                           континуирано 
 
1.5 Публикација „Збирен извештај за вработен ка-

дар во здравствените установи за 2014 година 
Рок на изготвување:                           мај 2015 година 
 
1.6 Збирен извештај за вработен кадар  
во здравствените установи за прв и втор  
квартал за 2015 година 
Рок на изготвување:               септември 2015 година 
 
2. Од областа на социјална медицина со промоција 

на здравје, ќе се изготват извештаи/анализи и информа-
ции кои содржат податоци со кои се прикажува работа-
та на здравствените установи во Република Македо-
нија, кадарот вработен во нив и информации за утврде-
ни заболувања и состојби:    

2.1 Годишен извештај за евалуација на Национална-
та годишна програма за јавно здравје во 2014 година за 
подрачјето на ЦЈЗ  

 
Рок на изготвување:     15.01.2015 година 
 
2.2 Анализа на амбулантно-поликлиничкиот морби-

дитет во 2014 година за подрачјето што го покрива 
Центарот за јавно здравје  

 
Рок на изготвување:     јули  2015 година 

2.3 Извештај за здравјето на населението во 2014 
година на подрачјето што го покрива Центарот за јавно 
здравје 

 
Рок на изготвување:           октомври 2015 година 
 
2.4 Анализа за искористеноста на болничките капа-

цитети во здравствените установи во 2014 година за 
подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје 

 
Рок на изготвување:      март 2015 година 
 
2.5 Анализа на болничкиот морбидитет и мортали-

тет во 2014 година на подрачјето што го покрива Цен-
тарот за јавно здравје  

 
Рок на изготвување:      јуни 2015 година 
 
2.6 Информација за болест или состојба по избор на 

секој Центар за јавно здравје, во зависност од актуел-
носта, односно застапеноста во регионот во 2014 го-
дина, на теми согласно табела бр. 1 

 
Табела бр. 1 
 

Извршител-ЦЈЗ
  

Болест/состојба 

Битола  Респираторни болести 
Велес  Малигни неоплазми 
Кочани  Болести на дигестивен систем 
Куманово Кардиоваскуларни болести 
Охрид  Зависност од дроги 
Прилеп  Дијабет 
Скопје  Алергични болести 
Струмица Зависност од алкохол 
Тетово  Хронична бубрежна  

инсуфициенција 
Штип  Повреди 

 
Рок на изготвување: март 2015 година 
 
2.7 Информација за една вулнерабилна група, по 

избор на секој Центар за јавно здравје, во зависност од 
актуелноста и приоритетите за превенција во регионот, 
согласно табела бр.2. 

 
Табела бр.2 
 

Извршител-ЦЈЗ Вулнерабилна група 
Битола Училишни деца и младина 
Велес Деца 
Кочани Роми 
Куманово Мигранти 
Охрид Доенчиња 
Прилеп Млади адолесценти 
Скопје Жени и деца 
Струмица Жени во репродуктивен период 
Тетово Лица со посебни потреби 
Штип Стари лица 

 
Рок на изготвување: ноември 2015 година 

Индикатор: од точки 2.1 до 2.7 информации, извештаи 
и анализи се доставуваат до ИЈЗ на РМ 

3. Спроведување на здравствена едукација преку 
едукативни предавања за целни групи на подрачје-
то што го покрива Центарот за јавно здравје.  

 
Во рамките на службите за социјална медицина во 

ЦЈЗ, согласно закон, се планираат, програмираат, из-
вршуваат и евалуираат активности од здравствено-вос-
питната дејност со населението на подрачјето на Цен-
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тарот. Во оваа смисла, се изготвуваат годишни програ-
ми и извештаи, повремени информации и анализи за 
спроведените здравствено-воспитни активности во од-
редени периоди, но исто така се пружа стручно-мето-
долошка помош на здравствените установи на подрач-
јето, се координираат активности со повеќе владини и 
невладини организации, се одржуваат предавања, три-
бини, семинари и други форми на здравствено-промо-
тивна активност.  

Здравствено-воспитната активност  на ниво на ЦЈЗ 
е со координиран пристап  со единиците на локалната 
самоуправа и е насочена  кон: предучилишни и учи-
лишни установи, здравствени установи, претпријатија, 
здруженија и јавни гласила.  

Едукативните активности треба да бидат точно дефини-
рани во  работниот акционен   план  на следниве теми: 

- превенција на акутни и хронични незаразни болес-
ти општа популација; 

- исхрана и здравје-здрави училишни оброци и 
здравствен ризик од неправилна исхрана (во сите ос-
новни и средни училишта ), 

- здравствениот бенефит од спроведување на редов-
на физичка активност (во сите основни училишта и 
предучилни установи); 

- активности во периодот на детството, адо-
лесценцијата и раниот адултен период (во секоја пара-
лелка од средното образование се организираат  поеди-
нечни предавања); 

Секој ЦЈЗ треба да достави работен акционен план  
до ИЈЗ на РМ и МЗ   , во кој се  наведени : место/лока-
ција на одржување  , број/ количина , време/час  на од-
ржување и планирана опфатена популација најдоцна до  
15.01.2015год. 

 
Рок на реализирање:    квартално 
Индикатор: извештај   за број  на реализирани  
едукации со број на учесници на наведена тема 
 
3.1 Одржување на четири трибини (по една во  
секој квартал) со јавно здравствена проблематика 
од интерес за подрачјето што го покрива ЦЈЗ.  
 
Рок на изготвување:   квартално 
Индикатор: извештај за одржана трибина на тема со 
број на учесници 
 
3.2 Печатење на агитки или брошури на  
наведените теми за четирите трибини  
 
Рок на изготвување:                               квартално 
Индикатор:     доставена брошура  
 
Организирањето на здравствено едукативни актив-

ности, промоции и трибини  треба  да се во корелација 
со изготвениот промотивен едукативен материјал за 
здравствено воспитување на населението (агитки и 
брошури) согласно  работниот план и  координиран од 
ИЈЗ на РМ и МЗ. 

 
3.3 Задолжително одбележување на светските  
денови, недели (Светски ден на срцето, Светски  
ден на дијабетот, СИДА, туберкулоза, Ден на борба 
против пушење, Светски ден на сеќавање на жртвите 
од сообраќајни несреќи, ден за борба против насилство 
врз жената и други) кое е координирана активност 
со ИЈЗ на РМ и МЗ. 
 
 Рок на изготвување:   квартално 
Индикатор: Извештај за  број на реализирани одбележувања 
 
3.4 Работа на советувалишта за сексуално  
и репродуктивно здравје и советувалишта   
за одвикнување од пушење 

Како дел од активностите согласно „Стратегијата за 
сексуално и репродуктивно здравје во Република Ма-
кедонија 2011-2015“ и превентивните активности во 
насока на здрави стилови и навики, во рамките на ЦЈЗ 
ќе продолжат да функционираат советувалиштата за 
сексуално и репродуктивно здравје, каде младите и 
адолесцентите ќе добиваат бесплатни совети , кондоми 
и орални контрацептивни средства и ќе се спроведува-
ат доброволните ХИВ тестирања, како и советувалиш-
тата за одвикување од пушење кои ќе ги спроведуваат 
активностите согласно оваа програма и Aкциониот 
план за превенција на   конзумирање алкохол и пуше-
ње цигари кај деца и млади како   составен дел на учи-
лишните програми.                                          

 
Рок на извршување:    континуирано 
Индикатор: квартални извештаи со број на  
советувани млади луѓе, спроведени тестирања,  
реализирања едукации 
 
3.5 „Пилот проект за промоција на физичка  
активност и развивање на спортски вештини  
по пливање кај деца со Даунов синдром “ 
 
Пилот проект за промоција на физичка активност и 

развивање на спортски вештини по пливање кај деца со 
Даунов синдром е со цел подобрување на нивната пси-
холошка и физичката состојба , емоционално достигну-
вање на нивната граница на задоволство и инклузија во 
средината. 

Елементите на физичко воспитување , игри, спорт и 
рекреација се употребуваат како многу корисни сред-
ства против инвалидитетите од било кој вид , а  особе-
но кај децата со Даунов синдром  кои бараат континуи-
рана грижа за трајна психофизичка рехабилитација .  

Активностите ќе се реализираат преку  ЈЗУ„Завод 
за физикална медицина и рехабилитација“ Скопје со 
организирање на часови  по пливање  за деца со Дау-
нов синдром. 

Едукацијата ќе ја спроведуваат  врвни спортски 
тренери и асистенти со завршен Факултет по физичка 
култура Скопје , 4 дена во неделата по еден час . Деца-
та кои ќе ги посетуваат часовите по пливање , пред  за-
почнување со часовите по пливање потребно  да напра-
ват соодветен здравствен преглед . 

  
Вид на активност Единица цена 

(месечно) 
вкупно 

Трошоци за одржување 
на базенот  30.000,00 360.000,00 
Ангажирање на тренер  20.000,00 240.000,00 
Ангажирање на  
асистент 10.000,00 120.000,00 

 
Рок на извршување:  јануари -декември 2015година 
Индикатор: квартални извештаи со број на одржани 
часови и едуцирани деца  
Извршител: ЈЗУ„Завод за физикална медицина  
и рехабилитација“ Скопје 
 
II. САНИТАРНО-ХИГИЕНСКА ДЕЈНОСТ  
СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА 
  
Активностите во сите дејности ќе се реализираат 

врз основа на  стручно -методолошките  упатства за се-
која дејност. Спроведувањето на програмските актив-
ности  и нивната реализацијата се реализира со коорди-
нација и со стручно методолошка помош од страна на 
ИЈЗ на РМ.  
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1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик и 
приоритетни јавно-здравствени проблеми поврзани 
со здравствената екологија 

 
1.1 Процена на здравствено-еколошкиот ризик 

во врска со квалитетот на водите за пиење и водос-
набдувањето како и воспоставување на здравствена 
евиденција на водоснабдувањето 

 
Во текот на годината секој ЦЈЗ врши редовни сани-

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

На секој градски водовод се врши санитарно-хиги-
енски увид 4 пати годишно, локалните селски водово-
ди и селата без локални водоводи најмалку 1 теренски 
увид годишно. Останатите јавни објекти - крајпатни 
чешми, споменички чешми, чешми во рекреативни 
подрачја и други ќе бидат опфатени најмалку еднаш 
годишно. Квалитетот на водата се контролира со зема-
ње мостри за бактериолошка и физичко-хемиска анали-
за и се издава стручно мислење. 

За оние јавни водоснабдителни објекти со кои сто-
панисува јавно комунално претпријатие за водоснабду-
вање, обемот и бројот на анализи ќе биде утврден со 
договор помеѓу  ЦЈЗ  и јавните комунални претприја-
тија. 

За сите јавни водоснабдителни објекти каде не сто-
панисува јавно комунално претпријатие  за водоснаб-
дување, односно: села со сопствен водовод, села со 
други видови на водоснабдителни објекти, води со по-
себни својства - природни минерални, лековити , ло-
кални јавни водоснабдителни објекти во и вон населе-
ните места (чешми, бунари, извори, и др.), обемот и 
бројот на следење на квалитетот на вода за пиење сог-
ласно оваа програма рамковно е даден во Табела 1.1 

Секој ЦЈЗ изработува „Анализа за проценката на 
здравствениот ризик од водата за пиење“, согласно 
програмските активности и извршените увиди и анали-
зи спроведени со договор помеѓу ЦЈЗ и јавните кому-
нални претпријатија за водоснабдување, како  составен 
дел од Годишниот Извештај за остварените активности 
доставен до ИЈЗ на РМ. 

 
Табела број 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индикатор: Анализа за проценката на  
здравствениот ризик од водата за пиење   
и извештај за број на реализирани увиди  
и земени мостри  
Извршители:               10-те ЦЈЗ  
Фреквенција  
на известување:   квартално  до МЗ и извештај  
      со коментар во 2

ро
 и 4

то
 

тромесечие до ИЈЗна РМ 

1.2 Следење на состојбата со водоснабдување,  
санитација и хигиена во училиштата 
 
Процената на ризикот поврзан со фактори во учи-

лишна средина врз здравјето на децата и младите во 
Република Македонија се врши со посебен акцент на 
пристапот до безбедна вода за пиење, санитација и хи-
гиена на училиштата и училишните тоалети и креира-
ње на  солидна база на податоци за санитарно-хигиен-
ската состојба во училиштата и податоци за пристапот 
до безбедна вода за пиење во училиштата во Република 
Македонија, а со цел предлагање и превземање мерки 
за зачувување и унапредување на здравјето на оваа 
вулнерабилна популација. 

Активноста ќе се реализира преку  санитарно-хиги-
енски увид во селектираните училишта и земање при-
мероци вода за пиење за лабораториска анализа во рам-
ки на планираните активности од табела 1.1 со приме-
на на методологија согласно посебно изработено 
стручно - методолошко упатство од страна на ИЈЗ на 
РМ. 

Врз основа на утврдениот статус како и добиените 
резултати од тестирање на примероците вода, ќе се из-
врши идентификација на ризик факторите по здравјето 
на училишната популација.   

 
Индикатор: Информација за санитарно-хигиенската 

состојба во училиштата во Република Македонија со 
предлог мерки за унапредување на здрава училишна 
средина и мерки за зачувување и унапредување на 
здравјето на училишната популација. 

  
Извршители:        10-теЦЈЗ  
Фреквенција на известување:   30 ноември 2015 година 
                                                                                                                                       
1.3 Процена на здравствено-еколошкиот ризик 

од квалитетот на површинските води од јавно-
здравствен аспект 

 
Процена на ризикот, е врз основа на утврдениот 

статус и извршени лабораториски испитувања на пов-
ршинските води, а особено водите за рекреативно капе-
ње од здравствен аспект. 

Бројот на увиди и на земање на мостри за бактерио-
лошка и физичко-хемиска  и микробиолошка анализа 
ќе биде најмалку 2 пати годишно даден ( Табела 1.3), 
но истиот може да се зголемува во зависност од акту-
елни хигиенско-епидемиолошки состојби.  

Центарот подготвува Годишна информација за са-
нитарно-хигиенската состојба и квалитет на водите за 
капење на подрачјето на Центарот со мерки за асанаци-
ја за заштита и/или намалување на здравствениот ризик 
која ја доставува до ИЈЗ на РМ. 

 
Табела 1.3 Следење на квалитетот на површински 

води  
 

Центар за 
јавно 

здравје 

Санитарно- 
хигиенски 

увиди 

Планиран годишен број 
Пример вода за физичко 
хемиска и бактериолош-

ка анализа 
Битола  18 64 
Куманово 10 20 
Кочани  10 32 
Охрид  40 150 
Прилеп  10 20 
Скопје  35 70 
Струмица 14 28 
Тетово  26 35 
Велес  23 122 
Штип  9 27 
Вкупно РМ: 195 568 
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Индикатор за следење: Извештај за број на реализирани  
   увиди и земени мостри 
Извршители:     10-те ЦЈЗ  
Фреквенција на известување:  квартално  до МЗ и 
извештај со коментар во 2ро и 4то тромесечие до 
ИЈЗ на РМ 
 
1.4. Процена на здравствено - еколошкиот ризик 

на хигиенскиот квалитет на воздухот 
 
Остварување на задачата се одвива со проценка на 

здравствено-еколошкиот ризик преку стационарен и 
мобилен мониторинг систем на Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање и ИЈЗ на РМ ка-
ко и испитување на следните видови загадувачки мате-
рии во мрежата на ЦЈЗ: 

- Во сите ЦЈЗ ќе се следи вкупен аероседимент на 
81 мерни места, а во Велес и присуство на Pb, Cd, Zn, 
Ni и Fe во аероседимент, како и во Куманово Pb, Cd и 
Zn во аероседимент со вкупно 972 месечни примероци; 

- Во ЦЈЗ Скопје и Велес ќе се следат лебдечки чес-
тички (чад) и ЅО2-сулфур двооксид на 9 мерни места 
со 5475 дневни примероци; 

- Олово, кадмиум и цинк во воздухот ќе се следи во 
Велес на 2 мерни места со вкупно 413 дневни приме-
роци, а во Скопје само олово на 1 мерно место со 14 
дневни примероци; 

- СО-јаглерод моноксид ќе се следи само во Скопје 
на 4 мерни места со 56 примероци. 

Активноста ќе се реализира со стандардни методи 
на земање примероци атмосферски воздух и стандард-
ни методи на лабораториска дијагноза. Наодите за чад, 
ЅО2, олово, кадмиум и цинк ќе се презентираат како 
24-часовен просек во мг/м3 воздух, јаглерод монокси-
дот како часовен просек во мг/м3 воздух, а аероседи-
ментот како месечен просек во мг/м2 површина. 

Мерните места и бројот на примероци од следењето 
на аерозагадувањето е даден во табела бр.1.4Табела 
бр.1.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Олово  се следи 2 пати годишно по 7 дена во ап-

рил/октомври  во Скопје 
** Јаглерод моноксид се следи 2 пати годишно по 7 

дена во април/октомври само во Скопје 
*** Аероседимент се следи во Велес на 7 м.м. како 

вкупен аероседимент и со присуство на Pb,Cd и Zn и во 
Кавадарци на 4 м.м. како вкупен аероседимент и  со 
присуство на  Ni и Fe. 

**** Олово, кадмиум и цинк во цврсти честички со 
високоволуменски узоркува; на воздух на едно м.м. се 
следи секој ден, а на другото м.м. еден ден во неделата, 
во Велес 

***** Аероседимент се следи во Куманово на 4 
м.м. како вкупен аероседимент и со присуство на Pb,, 
Cd и Zn. 

 
Индикатор:  Квартален  извештај за извршени  

               мерења до МЗ и ИЈЗ на РМ 
Фреквенција на известување:   Извештај со коментар 
во 2ро и 4то тромесечие до  ИЈЗ на РМ 

Во случај на индикација за зголемена емисија на за-
гадувачки материи на локации и во услови во кои не се 
можни мерења од стационарната мониторинг мрежа, 
ИЈЗ на РМ  ќе примени соодветно мерење со мобилна 
мониторинг станица и резултатите ќе ги толкува соглас-
но националните и меѓународни стандарди и прописи . 

                                                                                                                                              
Индикатор:    Извештај за извршени мерења до МЗ  
Фреквенција на известување:     квартално 
Извршител:                                               ИЈЗ на РМ 
 
1.5. Проценката на ризикот од хигиенскиот ква-

литет на воздухот врз здравјето кај предучилишна и 
училишна популација 

 
Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на 

воздухот врз здравјето на изложеното население се 
врши врз основа на добиените вредности од извршени-
от мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух 
релацијата со податоците за годишната стапка на мор-
бидитетот од неспецифични респираторни заболувања 
Ј00 - Ј99, со исклучок на Ј10-Ј18, според МКБ -10 кај 
предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца 
(7-14 годишна возраст) во град и села. 

Во случаи на акутни состојби на загаденост на воз-
духот на ниво на аларм од прв, втор или трет степен, 
од страна на територијално надлежниот ЦЈЗ во најкус 
рок и по најкус пат ќе се известува Министерството за 
здравство, ИЈЗ на РМ и Министерството за животна 
средина и просторно планирање. 

Индикатор за следење: Оцена на морбидитетот на 
респираторните заболувања кај предучилишни (0-6 го-
дишна возраст) и училишни деца (7-14 годишна воз-
раст) во град и во село, како и на национално ниво по 
методологијата на СЗО. 

 
Извршители: ЦЈЗ  
Фреквенција на известување: Годишно, во 1 тромесечие 
 
2.Безбедност на храна од јавно здравствен аспект 
 
2.1 Следење на безбедноста на храната наменети 

за одредени популациони групи со цел да се преве-
нираат болестите поврзани со небезбедна храна 

 
Следењето на безбедноста на храната наменета за 

одредени популациони групи со цел да сепревенираат 
болестите поврзани со небезбедна храна ќе се врши 
преку лабораториска контрола на храната и чистотата 
на објектите во кои се приготвува храната за предучи-
лишни, училишни установи, ученички, студентски до-
мови,  болнички устанoви и домови за згрижување на 
стари лица, согласно табелите во продолжение. Актив-
носта ќе се изведува согласно Правилникот за посебни-
те барања кои се однесуваат на микробиолошките кри-
териуми за храната и упатството изработено од страна 
на ИЈЗ на РМ. 

 
Табела бр.2.1.1 . Следење на безбедноста на храната 

во образовни установи 
 

Центар за 
јавно 

здравје 

Број на  
образовни 
установи 

Број на  
годишни 

тестирани 
оброци 

Број на  
годишни 
брисеви 

Битола 6 48 60 
Куманово 10 80 100 
Кочани 6 48 60 
Охрид 5 40 50 
Прилеп 5 40 50 
Скопје 15 120 150 
Струмица 6 48 60 
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Тетово 10 100 100 
Велес 11 88 110 
Штип 7 56 70 
Вкупно 81 668 850 

 
Табела бр.2.1.2.Следење на безбедност на храната 

во болници 
 

Извршители  
ЦЈЗ 

број на  
објекти 

Број на  
годишни  

примероци за  
бактериолошка 

анализа 

Број на 
брисеви 

Скопје  6  48 120 
Битола  4  32 40 
Велес  6 48  120 
Тетово  2  16 40 
Куманово 2  16 40 
Кочани  1 8  20 
Штип   1 8  20 
Струмица 1  8 20 
Прилеп  1  8 20 
Охрид   3  24 60 
Вкупно  28 216  500 

 
Табела бр.2.1.3. Следење на безбедност на храната 

во домови за згрижување на стари лица 
 
Центар 
за јавно 
здравје 

Број на 
објекти 

Број на при-
мероци за  

бактериолошка 
анализа 

Број на 
брисеви 

Скопје 2 12 20 
Битола 1 6 10 
Куманово 1 6 10 
Прилеп 1 8 20 
Вкупно 5 30 50 

 
Индикатор: Извештај со број на земени анализи и  
превземени мерки  од небезбедна храна, доставени 
до МЗ и ИЈЗ на РМ. 
Фреквенција на известување:   квартално 
 
2.2 Проценка на хемиската контаминација на 

храна од пазар од домашно земјоделско производ-
ство во различни региони 

 
За проценка на хемиската контаминација во 2015 

година ќе се врши лабораториско тестирање и процен-
ка на контаминацијата со пестициди и микотоксини.  
ЦЈЗ во Битола, Куманово и Велес  ќе земат и испитаат 
по 50 примероци на прехранбени шпроизводи од до-
машно производство  за присуство на пестициди, спо-
ред табелата бр. 2.2.1.  

 
Табела бр. 2.2.1. Дистрибуција на примероци за 

анализа на резидуи на пестициди 
 

Група 
ЦЈЗ 

Куманово 
ЦЈЗ 

Битола 
ЦЈЗ 

Велес 

ИЈЗ 
на 
РМ 

Овошје и 
нивни 
производи 10 10 10 30 
Зеленчук 
и нивни 
производи 20 20 20 30 
Жита, 
брашно, и 
нивни 
производи 10 10 10 40 
Вкупно 50 50 50 100 

ЦЈЗ во Скопје, Битола, Куманово и Велес ќе земат и 
испитаат по 50 примероци на прехранбени производи 
од домашно производство за присуство на микоток-
сини, според табелата бр. 2.2.2. 

 
Табела бр.2.2.2. Дистрибуција на примероци за ана-

лиза на микотоксини 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индикатор за следење: Извештај со анализа на  
контаминираната храна, доставени до МЗ и ИЈЗ  
на РМ. 
Рок на известување:   2-ро и 4-то  тромесечие 
 
2.3. Следење на биолошкиот квалитет на исхра-

ната во предучилишни установи, основни учи-
лишта, ученички/студентски домови и домови за 
згрижување на стари лица  

 
Биолошкиот квалитет на исхраната вклучува испи-

тување на енергетската вредност, како и содржината на 
макронутриенси (јаглени хидрати, масти и протеини) и 
микронутриенси (витамини и минерали) во единица 
оброк кој се користи во исхраната на популациите оп-
фатени со следењето. 

Во 2015 година, ЦЈЗ во Република Македонија, по ут-
врдена  методологија базирана на база на податоци за сос-
тав на храната, ќе ја испитуваат нутритивна вредност на 
исхраната која се подготвува во овие  установи, и тоа:  

- во предучилишните установи ќе се испитуваат по 
пет дневни оброци во 4 сезони (пролет, лето, есен, 
зима);  

- во училиштата со организирана целодневна исхра-
на ќе се испитуваат по пет дневни оброци во две сезо-
ни и тоа во пролет (март-април) и есен (ноември-де-
кември); 

-  во ученичките/студентските домови ќе се испиту-
ваат по седум дневни оброци во две сезони и тоа во 
пролет (март-април) и есен (ноември –декември); 

- во домовите за згрижување на стари лица ќе се ис-
питуваат по седум дневни оброци во четири сезони 
(пролет, лето, есен, зима). 

 
10-те ЦЈЗ ќе достават извештај за извршените ак-

тивности, согласно стручно методолошкото упатство  
за квалитетот на исхраната во установите на подрачје-
то до ИЈЗ на РМ во 4-ти квартал  (најдоцна до 
1.12.2015 година). 

 
Табела бр.2.3. Преглед на број на објекти и оброци 

по ЦЈЗ 
 
Регион на Центар за 

јавно здравје 
Број на 
објекти 

Број на 
испитани 
оброци 

Битола 8 156 
Куманово 6 116 
Кочани 8 140 
Охрид 6 108 
Прилеп 6 116 
Скопје 13 202 
Струмица 4 68 
Тетово 6 88 
Велес 11 192 
Штип 6 108 
Вкупно 74 1294 
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Индикатор за следење:   извештај  за број на земени 
         оброци 

Рок на известување:    квартално 
 
2.4. Следење на нутритивниот  статус кај преду-

чилишни и училишни деца во функција на  рана де-
текција на прекурсори на можни здравствени ризи-
ци  за појава на хронични незаразни заболувања  

 
На определен репрезентативен примерок деца од 

секој регион поединечно за ЦЈЗ, презентирани во табе-
ла број 2.4. ќе се вршат испитувања за соодветните по-
пулациони групи. 

 
Табела  бр.2.4. Вкупен број на ученици кои ќе бидат 

опфатени за проценка на  нутритивен статус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антропометриски испитувања за определување на 

растот и нутритивниот статус ќе се вршат со мерење на 
телесна висина и телесна тежина кај деца од предучи-
лишна возраст, второ одделение, петто одделение и 
прва година средно образование . 

За сите популации на деца извештаите ќе се доста-
вуваат електронски до ИЈЗ на РМ, во ексел документи, 
по претходно доставен формат на документ од страна 
на ИЈЗ на РМ. 

Извршување на активностите и испраќање на из-
вештаи од извршените активности за процена на нут-
ритивниот статус, по популациски групи, 10-те ЦЈЗ ќе 
ги доставуваат до ИЈЗ на РМ.  

 
Индикатор за следење: Извештаи до МЗ и ИЈЗ на 
РМ за извршените активности 
Рок на известување:                Квартално  
 
- Во првиот квартал на 2015 за децата од предучи-

лишни установи (извештај до ИЈЗ на РМ најдоцна до 
1.04.2015); 

- Во вториот квартал за децата од второ одделение 
(извештај до ИЈЗ на РМ најдоцна до 1.07.2015); 

- Во третиот квартал за учениците од петто одделе-
ние (извештај до ИЈЗ на РМ најдоцна до 1.10.2015); 

- Во четвртиот квартал за децата од прва година 
средно образование (извештај до ИЈЗ на РМ најдоцна 
до 1.12.2015). 

 
2.5. Следење на болничката исхрана 
 
Во 2015 година ЦЈЗ ќе ја испитуваат нутритивната 

вредност на стандардната исхрана во стационарните 
установи во Република Македонија и при клиниките на 
Клиничкиот центар во Скопје, Специјалната болница 
за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“, Инсти-
тутот по белодробни заболувања кај децата - Козле и 
Градската општа болница „8–ми  септември“ по стан-
дардна методологија, со динамика на испитување на 3 
оброци месечно, во текот на сите 12 месеци во 2015 го-
дина.  

Испитувањето на биолошкиот квалитет на исхрана-
та вклучува испитување на енергетската вредност, како 
и содржината на макронутриенси (јаглени хидрати, 

масти и протеини) и микронутриенси (витамини и ми-
нерали) во единица оброк кој се користи во исхраната 
на болните без специфични нарушувања на органските 
системи кои би продуцирале исхрана според специ-
фична диета. 

ЦЈЗ во извештаите ќе наведат за кои болни  е под-
готвувана храната, односно на кои одделенија е поде-
лена, имајќи ја предвид забелешката од претходниот 
пасус при одбирање на оброците за анализа. 

10-те ЦЈЗ ќе достават извештај за извршените ак-
тивности, согласно стручно методолошкото упатство  
за нутритивниот квалитет на  болничката исхрана до 
ИЈЗ на РМ во 4-ти квартал  (најдоцна до 01.12.2015 го-
дина ) 

Обемот на активностите за секој регион на ЦЈЗ при-
кажан е во табела бр. 2.5.  

 
Табела бр. 2.5. Следење на нутритивниот квалитет 

на  болничката исхрана 
 

Центар за јавно 
здравје 

Број на 
објекти 

Број на испитани 
оброци 

Битола 4 144 
Куманово 2 72 
Кочани 1 36 
Охрид 3 108 
Прилеп 1 36 
Струмица 1 36 
Скопје 4 144 
Тетово 2 72 
Велес 3 108 
Штип 1 36 
Вкупно 22 792 

 
Индикатор за следење: Извештаи за број на земени 
оброци  до МЗ и ИЈЗ на РМ 
Рок на известување:    Квартално 
 
3. Проценка на здравствениот ризик од бучавата 

во животната средина 
 
ЦЈЗ Битола ќе врши мониторинг на бучава на 8 

мерни места во Битола и Кичево, два пати годишно со 
одредување на индикаторите за изложеност Лден ,Лве-
чер и Лноќ, во тек на пролет и есен. Во текот на годи-
ната ќе извршат проценка на индикаторите за ефекти, 
вознемиреност и нарушување на спиењето кај репре-
зентативен примерок од возрасната популација . 

ЦЈЗ Куманово ќе врши мониторинг на бучава на 10 
мерни места во Куманово, два пати годишно со одре-
дување на индикаторите за изложеност Лден, Лвечер, 
Лноќ, во тек на пролет и есен. Во текот на годината ќе 
извршат проценка на индикаторите за ефекти, вознеми-
реност и нарушување на спиењето кај репрезентативен 
примерок од возрасната популација . 

 
Извршители:        ЦЈЗ Битола, ЦЈЗ Куманово 
Индикатор за следење: Извештаи за извршените  
активности  со анализа и проценка на здравствениот  
ризик од бучавата, доставени до МЗ и ИЈЗ на РМ 
Рок на известување:              2 ро и 4 то тромесечие 
 
III. ЕПИДЕМИОЛОШКА ДЕЈНОСТ 
 
Активностите од епидемиолошката дејност ќе се 

реализираат со цел обезбедување на стабилна и мирна 
епидемиолошка состојба , а врз основа на  стручно - 
методолошкото упатството за епидемиолошка дејност. 
Спроведувањето и реализацијата на програмските ак-
тивности  се координирани и со стручно - методолошка 
помош од страна на ИЈЗ на РМ.  
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1. Следење, анализа, спроведување  и евалуација 
на мерките за заштита на населението во услови на 
појава на  заразни и други заболувања, епидемии и 
други вонредни состојби и вршење на активна и па-
сивна имунизација 

 
1.1 Годишен извештај за заразните заболувања 

во 2014 година по пол и возраст на заболените и по 
месец на заболувањето, за подрачјето кое го покрива  
Центарот, со епидемиолошки коментар. 

 
Индикатор:           извештај доставен до  ИЈЗ на РМ  
Рок на известување:   15.01.2015 година 
 
1.2 Месечни билтени за движењето на заразните 

болести со епидемиолошки коментар врз основа на 
теренски епидемиолошки увиди, секојдневно приби-
рање, обработување и анализирање на пријавите за за-
разни болести и евидентирање во книга за евиденција 
на заразните заболувања.  

  
Индикатор: 12 изготвени и доставени месечни бил-

тени до ИЈЗ на РМ и Државниот санитарен и здрав-
ствен инспекторат (во натамошниот текст: ДСЗИ). 

Рок на известување: до десетиот  работен ден во  
тековниот месец за изминатиот месец  
 
1.3 Следење  на  пријавувањето и евиденцијата 

на заразните заболувања и микробиолошките изо-
латати, во здравствените установи, со изработка на 
писмени информации со предлог мерки кои ќе се дос-
тавуваат до здравствената установа каде е направен 
увидот, до ДСЗИ, МЗ и ИЈЗ на РМ . 

 
Индикатор:   извештај доставен до ИЈЗ на РМ и МЗ  
Рок на известување:    квартално 
 
2. Изготвуваат регионални оперативни планови 

со противепидемиски мерки и активности при поја-
ва на зголемен број на заразни заболувања или епи-
демија, учествуваат во нивното реализирање и стручно 
раководат со здравствената дејност во нивното спрове-
дување за подрачјето кое го покрива ЦЈЗ; 

 
Индикатор: Извештај  за реализирани активности и 
оперативен план до МЗ, ДСЗИ и  ИЈЗ на РМ 
Рок на известување:   во рок од 24 часа и континуирано 
 
3. Епидемиолошки теренски увиди, анкетирање 

и лабораториска дијагностика по епидемиолошки 
индикации при појава на зголемен број заболени од 
заразно заболување во воспитно образовни институ-
ции, затворени колективи, населби и друго согласно за-
конските прописи од областа. 

 
Индикатор: Извештај за епидемиолошки увид, број на 
епидемиолошки анкети, број на извршени  
лабораториски анализи за идентификација на  
причинителот. 
Рок на известување:  квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ 
 
4. Епидемиолошки увид и лабораториско испи-

тување за идентификација на причинителот ќе се 
врши задолжително при појава на зголемен број на 
заболени со епидемиолошка поврзаност или епиде-
мија од ентероколит.  

 
Индикатор: Извештај за епидемиолошки увид со  
број на извршени лабораториски анализи за иденти- 
фикација на причинителот за ентероколити. 
Рок на известување:  квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ 

5. Епидемиолошки испитувања, анкетирање и 
лабораториска дијагностика за секој случај на ви-
русен хепатит како и  диференцијална дијагноза за 
типот на вирусниот хепатит. 

 
Индикатор: Извештај за број на извршени анкети, 
теренски увиди и број на лабораториски анализи  
Рок на известување:  квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ 
 
6. Епидемиолошки анкети направени при следе-

ње на бацилоносителството врз основа на законски-
те прописи, на лицата кои прележале цревен тифус, 
паратифус, бациларна дизентерија, салмонелози.  

 
Индикатор:   Број на извршени  епидемиолошки анкети . 
Рок на известување:  квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ 
 
7. Активности при појава на алиментарните ток-

сиинфекции и салмонелозите. ЦЈЗ веднаш телефон-
ски го информираат ИЈЗ на РМ, ДСЗИ,Агенцијата за 
храна и ветеринарство  и МЗ, спроведуваат епидемио-
лошки  увиди во соработка со ДСЗИ и Агенцијата за 
храна и ветеринарство  која ќе мострира примероци на 
храна и предмети кои доаѓаат во контакт со храната, 
брисеви од работни површини и од вработениот персо-
нал, во објектите каде се произведува, складира, под-
готвува и дистрибуира храната , а кои ќе  бидат соод-
ветно лабораториски /микробиолошки  анализирани. За 
најдената состојба ќе се изработи и достави информа-
ција со стручно мислење и предлог мерки. 

 
Индикатор: Број на земени мостри и брисеви за 
микробиолошка анализа доставена до  МЗ, ДСЗИ,  
Агенцијата за храна и ветеринарство и ИЈЗ на РМ 
Рок на известување:   веднаш телефонски/електронска  
пошта и  Информација за извршен увид  доставена 
во рок од 24 часа до ИЈЗ на РМ и МЗ 
 
8. Континуирано следење на спроведување на за-

должителна имунизација од страна на регионалниот 
координатор за имунизација, преку квартални теренски 
увиди во сите вакцинални пунктови на територијата на 
ЦЈЗ и пружање на стручна методолошка помош од об-
ласта на имунизацијата (одржување и примена на ла-
ден ланец, температурен мониторинг, чување на вак-
цини, евиденции и извештаи, употреба на  мултидозни 
виали на вакцина и безбедна апликација согласно ка-
лендарот за имунизација) . 

 
Индикатор: Извештај со коментар и предлог мерки 
од реализирани теренски увиди во  вакцинални  
пунктови доставен до  МЗ, ДСЗИ  и ИЈЗ на РМ  
Рок на известување:     квартално 
 
9. Следење на опфатот на задолжителната вак-

цинација преку следење на реализацијата на планот за 
имунизација и изработка на  извештај  за опфатот со 
епидемиолошки коментар , кој ќе биде доставен  и до  
раководителот на здравствената организација која е за-
должена за спроведување на задолжителната вакцина-
ција.  

 
Индикатор: извештај со евалуација на опфатот до  
МЗ, ИЈЗ на РМ, ДСЗИ и здравствената установа. 
Рок на известување:   2ри и 4ти   квартал 
 
10. Ставање под контрола на останати заболува-

ња против кои се спроведува задолжителна имуни-
зација 

 
Активен епидемиолошки надзор над секој случај 

или сомнение на заболување против кое се спроведува 
задолжителна вакцинација при што се врши проверка 
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на вакциналниот статус, опфатот со имунизација на те-
риторијата каде е регистрирано заболувањето, задол-
жителна лабораториска дијагноза и итно пријавување 
до ИЈЗ на РМ, согласно епидемиолошко медицински 
знаења и доктринарни процедури за контрола на забо-
лувањата против  кои се спроведува задолжителна иму-
низација.   

 
Индикатор:  број на извршени активни епидемиолошки  
надзори и серолошки анализи  
Рок на известување: во рок од 24 часа и  квартално  
до ИЈЗ на РМ и МЗ 
 
11. Активности за  одржување на резултатите 

постигнати со ерадикација на детската парализа во 
координација со ИЈЗ на РМ согласно усвоениот акцио-
нен план за следење на акутна флакцидна парализа (во 
натамошниот текст:АФП )случаи  

ЦЈЗ ги продолжуваат своите активности во врска со 
спроведувањето на активниот надзор над детската па-
рализа, по обработка на добиените неделни извештаи 
од здравствените установи на територијата која ја пок-
риваат, еднаш неделно доставуваат „Неделни извештаи 
за активен надзор на АФП “ до ИЈЗ на РМ. 

При регистрирање на АФП случај, епидемиолог од 
ЦЈЗ врши теренско епидемиолошко истражување, по-
полнува епидемиолошка анкета, го проверува вакци-
налниот статус на заболениот и блиските контактите во 
надлежната служба за вакцинација, прави проверка на 
опфатот со ОПВ вакцина на подрачјето каде живее 
АФП случајот. За најдената состојба од теренските ис-
тражувања изготвува информација и веднаш ја доста-
вува до ИЈЗна РМ и  МЗ. 

Од блиските контакти на АФП случајот - деца на 
возраст до 15 години, се зема фецес за вирусолошко 
испитување, кој заедно со доставениот фецес за АФП 
случајот се транспортира до вирусолошката лаборато-
рија при ИЈЗ на РМ. 

  
Индикатор: број на доставени  неделни извештаи за 
активен   надзор на АФП, број на извршени посети, 
број на земени материјали  доставени до ИЈЗ на РМ 
Рок на известување:  во рок од 24 часа и   квартално 
до ИЈЗ на РМ и МЗ 
 
12. Активности за елиминација на автохтоните 

морбили и конгенитална рубеола во координација со 
ИЈЗ на РМ, согласно усвоената  „Програма за елимина-
ција на автохтоните мали сипаници и рубеола и пре-
венција на конгенитална рубеола инфекција (КРИ) 
2010-2015 со акционен  план “. 

Епидемиолошки надзор над спроведувањето на за-
должителната имунизација согласно по пат на епиде-
миолошки увиди, контрола врз водењето на соодветна 
евиденција и документација, изготвени извештаи за  
вакцинација. 

Изготвување на информации од извршените терен-
ски увиди од страна на ЦЈЗ/ПЕ со предлог мерки.  

При појава на случај со клиничка слика компати-
билна на мали сипаници и рубеола епидемиолошката 
служба на ЦЈЗ, веднаш го известува ИЈЗ на РМ и МЗ , 
прави епидемиолошка анкета и обезбедува материјал 
за серолошка потврда на заболувањето кој се доставува 
до вирусолошката лабораторија при ИЈЗ на РМ. 

 
Индикатор: број на извршени епидемиолошки увиди  
и анкети, број на земени материјали за лабораториско  
докажување  
Рок на известување:  квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ 

13. Одржување на состојба на елиминација на 
тетанусот кај новороденчињата  

 
- Перманентен увид на ЦЈЗ/ПЕ во вакциналните 

служби во однос на опфатот со Те-Ал вакцина на жен-
ската популација на 18 годишна возраст/репродуктивен 
период, како и на гинеколошко - акушерските одделе-
нија преку повремени теренски увиди. 

- Изготвување на информација за најдената состој-
ба при теренскиот увид со заклучоци и предлог мерки.  

- Комплетна обработка и иследување на секој слу-
чај на неонатален тетанус и итна пријава до ИЈЗ.    

 
14. Одржување на резултатите постигнати со 

ерадикација на маларијата во Република Македо-
нија 

- Активности за одржување на резултатите пости-
гнати со ерадикација на маларијата во Република Ма-
кедонија преку редуцирање на опасноста од внесување 
и ширење на маларија и други  заболувања кои се пре-
несуват преку вектори, со примена на превентивни 
мерки на теренска и аеродезинсекција. 

- Задолжителна хемиопрофилакса за лицата кои па-
туваат во земји каде постои ендемија или епидемија на 
маларија согласно препораките на СЗО (Меѓународен 
сообраќај и здравје)  и законските прописи. ЦЈЗ/ПЕ ќе 
вршат здравствен надзор и лабораториско испитување 
на маларија на сите лица кои пристигнуваат од овие 
земји. На лицата ставани под здравствен надзор за ма-
ларија им се зема периферна размаска и густа капка 
крв за паразитолошко испитување.  

При појава на случај на маларија или позитивен ла-
бораториски резултат, епидемиолошките служби на 
ЦЈЗ/ПЕ ќе направат епидемиолошка увид, анкета и ќе 
подготват информација до ИЈЗ на РМ, ДСЗИ и МЗ. 

 
Индикатор:  број на лабораториски анализи на   
лица ставени под здравствен надзор  
Рок на известување:  квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ  
 
15. Епидемиолошко следење и контрола на при-

родно жаришните инфекции преку  теренски  увиди 
и анкети и превземање на соодветни превентивни 
мерки. 

    
Индикатор: број природно жаришни инфекции,број 
на превземени превентивни мерки против природно  
жаришни инфекции  
Рок на известување:   квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ 
 
16. Активности за спречување и сузбивање на 

интрахоспиталните инфекции. 
 
 Активностите за спречување и сузбивање на интра-

хоспиталните инфекции ќе се реализираат согласно из-
готвениот  координиран пристап и методологија изра-
ботена од страна на ИЈЗ на РМ за земање материјали , 
(брисеви од стерилен материјал, работни површини, 
стерилност на воздух и друго),  од стационарните 
здравствени установи, согласно изготвена динамика, 
при што  земените материјали ќе бидат   микробиолош-
ки обработени  во сопствените лаборатории на ЦЈЗ.  

За најдената состојба ќе се изготви извештај со епи-
демиолошки коментар и предлог мерки и активности 
кој веднаш ќе се достави до ИЈЗ на РМ, ДСЗИ и здрав-
ствените установи каде се направени увидите.  

 
Индикатор:  број на извршени увиди и земени  
мостри доставен до МЗ  
Рок на известување:  квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ 
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17. Спроведуваат дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација (ДДД) - по епидемиолошки индикации 
согласно законските прописи , на своето подрачје и на 
подрачјето на оние општини каде оваа дејност не е раз-
виена. 

 
Индикатор: површина која е опфатена со ДДД  
активности 
Рок на известување:  квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ 
 
18. Активности за епидемиолошко следење и 

проучување на патиштата за спречувањето и сузби-
вање на зоонозите (кју треска, туларемија, беснило, 
лајшманиоза, лептоспирози, хеморагични трески и др.) 
во соработка со ветеринарната дејност.  

Во случај на акумулација на случаи на зоонози, ЦЈЗ 
вршат теренски увиди во засегнатото подрачје во ко-
ординација со ветеринарната дејност. Од добиените 
пријави, извршените увиди и епидемиолошки анкети за 
зоонози, изготвуваат информации  со предлог на про-
тивепидемиски мерки и истите ги доставуваат до над-
лежните институции.  

 
Индикатор: Број на обработени епидемиолошки  
анкети за зоонози, број на теренски увиди 
Рок на известување:  квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ 
 
19. Рано известување и предупредување за појава 

на заразни болести и брз одговор (АЛЕРТ-систем) 
 
Во 2015 година, АЛЕРТ системот продолжува да 

функционира на територијата на целата држава, како 
законски регулиран систем за следење на заразни бо-
лести.  

- ЦЈЗ вршат прибирање на збирни неделни извеш-
таи и даваат стручна помош на здравствените работни-
ци - матичните доктори на нивната територија, внесу-
вање во посебен софтвер и статистичка обработка и 
анализа на доставените податоци, кои во електронска 
форма ќе ги достават како неделен извештај до ИЈЗ на 
РМ . 

 
Индикатор: Број на обработени неделни извештаи 

добиени од матичните доктори, број на изготвени не-
делни извештаи, број на епидемиолошки надзори и из-
вештаи доставени до ИЈЗ на РМ.   

Рок на известување:   квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ 
 
При појава на алерт од одреден синдром, епидемио-

лошката служба при ЦЈЗ треба да изврши теренски 
увид за откривање на причините, и да преземе мерки  
за спречување и сузбивање на заразното заболу-
вање.Од извршениот увид ЦЈЗ ќе достави извештај до 
ИЈЗ на РМ и МЗ за резултатите, причинителот и 
превземените мерки за сузбивање на заболувањето. 

 
Индикатор: Број на теренски увиди при регистрирање 
на алерт, број на изготвени информации од теренски  
увиди. 
Рок на известување:  квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ 
 
20. Следење на грипот и други вирусни респира-

торни заболувања во Република Македонија 
 
10-те ЦЈЗ со започнување на сезоната на грип (40 

недела) рутински ја следат состојбата со грипот на сво-
јата територија, преку епидемиолошки увиди во одре-
дени здравствени установи и прибирање на групни 
пријави за грип.  

При зголемен број на заболени или епидемија на 
грип, ќе се врши засилен надзор (теренски увиди) на 
подрачјата каде се регистрирани такви состојби. Од те-

ренските увиди ќе се подговуваат информации со пред-
лог мерки за најдената состојба и ќе се доставуваат до 
ИЈЗ на РМ и МЗ. 

10-те ЦЈЗ, во соработка со здравствените установи 
ќе земаат материјали од заболени лица со типична кли-
ничка слика на грип, за вирусолошка дијагностика и 
утврдување на типот на вирусот на грип кој циркулира 
во земјата. 

 
Индикатор: Број на направени епидемиолошки те-

ренски увиди, број на доставени информации од увиди, 
број изготвени неделни групни пријави за грип, број на 
земени материјали за вирусолошка дијагностика  

Рок на известување:   квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ 
 
21. ЦЈЗ ќе вршат епидемиолошки увиди при по-

јава на ретки болести, болести кои повторно се по-
јавуваат или непознати/нерегистрирани досега бо-
лести во Република Македонија со стручно методо-
лошка помош од ИЈЗ на РМ и за најдената состојба на 
теренот ќе доставуваат информации до соодветни над-
лежни  институции .  

 
Индикатор: Број на направени увиди, број на  
изготвени информации. 
Рок на известување: во рок од 24 часа и квартално  
до МЗ и ИЈЗ на РМ   
 
22. Мерки и активности за спречување на троп-

ски, карантински и паразитарни заболувања 
 
За спречување на внесување и ширење тропски ка-

рантински заболувања  10-те ЦЈЗ ќе преземат мерки и 
активности согласно законските прописи и усвоените 
протоколи донесени врз основа на Меѓународниот 
здравствен правилник (МЗП),за што ќе водат редовна 
евиденција. 

Под здравствен надзор ќе бидат ставени  лица - 
повратници од земји во кои се регистрираат овие забо-
лувања во ендемска или епидемиска форма, согласно 
доставените податоци за земјите од страна на ИЈЗ на 
РМ од СЗО-Меѓународно патување. 

Секој сомнителен случај на колера за дефинитивна 
лабораториско - микробиолошка дијагноза се испраќа 
до ИЈЗ на РМ. 

 
Индикатор: Број на направени увиди,  
број на изготвени информации. 
Рок на известување: во рок од 24 часа  и квартално  
до МЗ и ИЈЗ на РМ  
  
23. 10-те ЦЈЗ навремено обезбедуваат вакцини и 

вршат вакцинација и хемиопрофилакса по епиде-
миолошки индикации на определени групи или пое-
динци против хепатитис Б, тетанус, тифус, грип, ме-
нингококен менингит, колера, жолта треска, а по пот-
реба и против други заразни заболувања. Ќе водат  
уредна медицинска евиденција и документација врз ос-
нова на законската регулатива .  

Ќе доставуваат соодветни извештаи за спроведена-
та активност до ИЈЗ на РМ.  

 
Индикатор:          извештај 
Рок на известување:    квартално до ИЈЗ на РМ  
 
24. Здравствено – воспитна  дејност од областа 

на епидемиологијата во врска со спречувањето и суз-
бивањето на заразните болести и важноста и бенефитот 
од  имунизацијата, со цел одржување на  опфатот на 
имунизацијата на 95%, со посебен акцент кон морбили 
и рубеола, полиомиелит и нововедените вакцини, во  
училишта, општини и слично, преку организирани пре-
давања, преку средствата за јавно информирање,  а врз 
основа на доставениот работен  план . 
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Индикатор:  Извештај  за број на  одржани едукации и 
присутни слушатели , материјали од предавањето  
(предавање, брошури/флаери) 
Рок на известување:  квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ 
 
Предвиден годишен обем на работа по поедини 

програмски активности од епидемиолошката дејност 
кој во зависност од епидемиолошката состојба може да 
биде зголемен даден во табела број 24.1. 

 
Табела број 24.1 
  

ЦЈЗ 

Вкупен број на на 
земен материјал 

за ИХИ  контрола 

Вкупен број на пла-
нирани епидемио-
лошки активности 
(увиди, анкети и 

слично) 
Битола  350 250 
Куманов  350 250 
Кочани  200 200 
Охрид  600 350 
Прилеп  350 250 
Скопје  800 900 
Струмица 200 250 
Тетово  450 350 
Велес  450 350 
Штип  200 200 
ВКУПНО 3.950 3.350 

 
Б. ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 
 
ИЈЗ на РМ врши координација, следење, мони-

торирање и евалуација над спроведувањето на 
Програмските јавно-здравствени активности и пру-
жа стручно методолошка помош на 10-те ЦЈЗ. 

Овие активности ИЈЗ на РМ ги спроведува конти-
нуирано преку квартални теренски увиди во  сите 
здравствено превентивни дејности во секој ЦЈЗ, а врз 
основа на  Упатство  со методологија за менаџирање и 
управување со програмата. За спроведената активност 
секој сектор во ИЈЗ на РМ подготвува извештај  за ко-
ординација, следење, стручно методолошка помош и 
реализација на програмските активности од страна на 
сите извршители и констатирана состојба со коментар. 

 
Индикатор: детален извештај од секој сектор на ИЈЗ на РМ  
Рок на известување:    квартално  
 
ИЈЗ на РМ како врвна јавна  здравствена установа 

во превентивната медицина, ги обезбедува и располага 
во текот на цела година со потребните реагенси за ди-
јагностика на причинителите на заразни заболувања 
согласно програмските активности. 

Реализирањето на задачите и активностите се врши 
организирано  во сите превентивни здравствени дејнос-
ти за што до Министерството за здравство се  доставу-
ва   извештај во рок и фреквенција согласно  програма-
та, а при вонредни околности и јавно здравствени за-
кани, фреквенцијата на  известувањето е веднаш. 

ИЈЗ на РМ како институција номинирана од МЗ за ко-
ординатор во различни меѓународни институции од доме-
нот на  јавното здравје, треба да го информира МЗ за се-
која добиена покана за учество на настани/семинари на-
дор од државата, да  го достават  на увид  материјалот 
подготвен за учество/презентација на настанот  до МЗ-
сектор за превентивна здравствена заштита и во рок од 
пет дена од завршување на настанот да достави информа-
ција   за заклучоците и препораките од  учеството. 

 
Индикатор:  доставено известување, материјал,  
информација  
Рок на известување: седум дена по завршување на 
настанот  

Подготовка и спроведување на програми за конти-
нуирано професионално усовршување во соработка со 
други образовни институции за вработените во ИЈЗ на 
РМ и 10-те ЦЈЗ, како и за други целни групи , во облас-
та на јавното здравје.   

 
Индикатор: годишен акционен план за континуирана  
едукација и извештај за спроведени едукации 
 
Рок на извршување: прв квартал и континуирано 
Извршители: ИЈЗ на РМ, Медицински факултет 
Скопје и Школа за јавно здравје  
 
I. СОЦИЈАЛНО - МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ СО 

ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И ПРОМОЦИЈА НА 
ЗДРАВЈЕТО 

 
ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во 

рамките на  оваа превентивна здравствена  дејност, 
треба да  го следи, мониторира, верифицира  и квартал-
но да го известува МЗ за реализирањето на активности-
те и доставувањето на  извештаи/анализи и информа-
ции од страна  на 10-те ЦЈЗ .  

ИЈЗ на РМ во рамките на оваа дејност, а врз основа 
на стручно методолошкото упатство за работа  ги при-
бира , подготвува , анализира и води збирки на подато-
ци согласно Законот за евиденции во областа на здрав-
ството, а врз основа на доставените податоци од страна 
на 10-те ЦЈЗ. 

Активностите ќе се реализираат преку  координаци-
ја на секторите  за  социјална медицина и промоција на 
здравјето и Центарот за статистичка обработка на 
здравствени податоци, публицистика и едукација.  

Во тек на 2015 година преку 10-те ЦЈЗ, ќе бидат 
доставени збирни извештаи од здравствените установи 
во Република Македонија во ИЈЗ нз РМ , кои по из-
вршената логичка и математичка контрола , компјутер-
ски внес и обработка  на податоците ќе се изготват го-
дишни збирни извештаи  за 2014 година за Република 
Македонија, врз основа на законските прописи.  

За потребите на Република Македонија ќе се изра-
ботат следниве збирни извештаи, публикации и инфор-
мации: 

 
1. Социјално-медицинска дејност со здравствена 

статистика 
 
Во тек на 2015 година ќе продолжи спроведувањето 

на статистичките истражувања од областа на здрав-
ството.  

Во Центарот за статистичка обработка на здрав-
ствени податоци, публицистика и едукација ќе се при-
бираат и обработуваат збирни и индивидуални статис-
тички извештаи доставени од здравствените установи 
преку одделенијата за здравствена статистика и инфор-
матика при 10-те ЦЈЗ во Република Македонија.  

 
 Збирни евиденции 
 
Збирни извештаи содржат податоци со кои се при-

кажува работата на здравствените установи во Репуб-
лика Македонија, кадарот вработен во нив, како и по-
датоци за утврдени заболувања и состојби  во амбулан-
тно-поликлиничките и диспанзерски дејности. 

 
Во тек на 2015 година од здравствените установи во 

Република Македонија преку 10-те ЦЈЗ, во ИЈЗ на РМ 
ќе бидат доставени и обработени околу  16.500 збирни 
извештаи за: 

- II полугодие за 2014 година, годишни збирни из-
вештаи за 2014   година, и збирни извештаи за IV тро-
месечие за 2014 година за хигиенската исправност на 
намирниците и предметите за општа употреба и извеш-
таи за несреќи на работа; 
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- за I полугодие за 2015 година и тромесечни из-
вештаи за I, II и III тромесечие за 2015 година. 

Од доставените збирни извештаи за 2014 година по 
извршената логична и математичка контрола и компју-
терски внес на податоците, ќе се изготват годишни 
збирни извештаи: 

 
1. Годишни збирни извештаи  за кадар и изврше-

на работа  за 2014 година за Републиката 
Индикатор:      доставени извештаи до МЗ  
Рок на изготвување:  Мај  2015 година          
  
Од доставените збирни извештаи за I полугодие за 

2015 година и I и II тромесечие  за 2015 година, по из-
вршената логична и математичка контрола и компју-
терски внес на податоците ќе се изготват: 

 
2. Полугодишни збирни извештаи на ниво на Ре-

публика Македонија за 2015 година.  
 
Индикатор:   доставени извештаи  до МЗ 
Рок на изготвување:  септември  2015 година   
 
Секторот за статистика преку теренски квартални 

посети во 10-те ЦЈЗ во Република Македонија ги спро-
веде стручно методолошка помош за правилната при-
мена на МКБ-10 и примената на другите параметри во 
збирните извештаи , а со цел квалитетна обработка на 
податоците од збирните евиденции, како и во  здрав-
ствените установи во соработка со стручните лица од 
ЦЈЗ на подрачјата што ги покриваат, што ќе допринесе 
подобрување во доставувањето на здравствено-статис-
тичките податоци по однос на квалитет и квантитет. 

 
Индикатор: извештај за теренска посета и стручно  
- методолошка помош во ЦЈЗ доставен до  МЗ  
Рок на известување:   квартално 
 

Здравствени публикации во Република 
Македонија за 2015 година 

 
Заради поширока достапност за користење на 

здравствено-статистичките податоци од збирните и ин-
дивидуалните здравствено-статистички евиденции во 
тек на 2015 година ќе бидат изготвени  следниве пуб-
ликации: 

 
1. Здравствената карта на Република Македони-

ја за 2014 година, ќе ја презентира состојбата на здрав-
ствената заштита во Република Македонија по однос 
на организационата структура, здравствените дејности 
и здравствениот кадар, морбидитет и морталитет. 

 
Индикатор:         доставена публикација 
Рок на изготвување:     октомври 2015 година   
 
2. Амбулантно-поликлинички морбидитет во Ре-

публика Македонија, 2014 
Од обработените податоци од извештаите за ут-

врдени заболувања и состојби  во амбулантно-полик-
линичките и диспанзерски дејности ќе се изготви го-
дишна публикација „Амбулантно-поликлинички мор-
бидитет во Република Македонија, 2014“ и ќе се дос-
тави до Министерството за здравство на Република 
Македонија.  

 
Индикатор:     доставена публикација 
Рок на изготвување:     октомври 2015 година          

3. Мрежа на болничките здравствени установи 
за 2014 година 

 
Годишната публикација „Мрежа на болничките 

здравствени установи за 2014 година“ ќе се изготви од 
обработените податоци од збирните извештаи за бол-
ничко-стационарно лекувани болни.  

 
Индикатор:    доставена публикација 
Рок на изготвување:  септември 2015 година   
Индикатор:                   доставена публикација 
 
4. Специјалистички служби во Република Маке-

донија во 2014 година 
 
Годишната публикација „Специјалистички служби 

во Република Македонија во 2014 година“ ќе се изгот-
ви од обработените податоци од збирните извештаи за 
специјалистички служби, добиени од здравствени уста-
нови преку ЦЈЗ во Република Македонија.  

 
Индикатор:             доставена публикација 
Рок на изготвување:     ноември 2015 година 
   
5. Кадар во здравствени установи во Република 

Македонија во 2014 година 
Годишната публикација „Кадар во здравствени ус-

танови во Република Македонија во 2014 година“ ќе се 
изготви од обработените податоци од збирните извеш-
таи за кадар и организациона структура во здравстве-
ните установи.  

 
Индикатор:      доставена публикација 
Рок на изготвување:     ноември 2015 година      
  
Индивидуални евиденции 
 
Во тек на 2015 година од здравствените установи 

преку ЦЈЗ во Република Македонија, во ИЈЗ на РМ ќе 
бидат доставени и обработени околу  55.000 индивиду-
ални евиденции.  Индивидуалните пријави се доставу-
ваат до одделенијата за здравствена статистика и ин-
форматика при 10-те ЦЈЗ најдоцна до секој 5-ти во ме-
сецот за претходниот месец, се доставуваат најдоцна 
до секој 10-ти во месецот до ИЈЗ на РМ. 

 
1. Регистар за рак на Република Македонија 
Пријавите за малигни заболувања ќе се прибираат 

од сите здравствени установи во Република Македо-
нија, преку ЦЈЗ. Како дополнителен извор за пријаву-
вање на дијагностицираните неоплазми ќе се прибира-
ат и патохистолошките наоди за малигномите.  

Во тек на 2015 година ќе се изготви годишна пуб-
ликација „Регистар за рак на Република Македонија, 
2014“ и ќе се достави до Министерството за здравство. 

 
Индикатор:       доставена публикација 
Рок на изготвување:     октомври 2015 година 
   
2. Регистар за шеќерна болест на Република Ма-

кедонија 
Во тек на 2015 година ќе се доставуваат пријави за 

шеќерна болест од здравственит е установи до одделе-
нијата за здравствена статистика и информатика при 
ЦЈЗ секој 5-ти во месецот за претходниот месец, однос-
но од ЦЈЗ секој 10-ти во месецот до Институтот за јав-
но здравје на Република Македонија. Во тек на година-
та ќе бидат прибрани околу 23.800 пријави за шеќерна 
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болест. Во тек на 2015  година од обработените подато-
ци за 2014 година ќе биде изготвена годишна публика-
ција “ Регистар за шеќерна болест на Република Маке-
донија,  2014“.  

 
Индикатор:           доставена публикација 
Рок на изготвување:     септември 2015 година      
 
3. Регистри за незаразни болести  
Во 2015 година ИЈЗ на РМ ќе спроведува прибира-

ње на пријави за исхемична болест на срцето (7000); 
брубрежна инсуфициенција (1700); психози (5500); ал-
кохолизам и други зависности (2500); професионални 
заболувања (40); интоксикации  (труења) (400) и сооб-
раќаен травматизам (3700). 

Во тек на 2015 година се предвидува да се форми-
раат регистри за наведените незаразни болести според 
одредени софтверски програми.  

 
4. Болнички морбидитет во Република Македо-

нија, 2014 
За изготвување на годишната публикација „Болнич-

ки морбидитет во Република Македонија, 2014“ ќе би-
дат користени податоци од индивидуални евиденции 
„Извештај за стационарно лекувано лице“ доставени од 
болничко-стационарни здравствени установи преку 
ЦЈЗ во Република Македонија за подрачјата што ги 
покриваат до Институтот за јавно здравје на РМ каде 
ќе бидат обработени на ниво на Република Македонија. 

 
Индикатор:                         доставена публикација 
Рок на изготвување:           ноември  2015 година  
 
5. Морталитет во Република Македонија во 2014 

година 
Во тек на 2015 година со обработка на податоците 

за умрени лица во 2014 година кои ќе ги достави 
Државниот завод за статистика ќе биде изготвена го-
дишна публикација „Морталитет во Република Маке-
донија во 2014 година“. 

 
Индикатор:           доставена публикација 
Рок на изготвување:    октомври 2015 година   
 
6. Малигни неоплазми во Република македонија, 

2011-2013 
Информацијата „Малигни неоплазми во Република 

Македонија, 2011-2013 ќе биде изготвена по повод на 
Светскиот ден за борба против ракот.  

 
Индикатор:                  доставена публикација 
Рок на изготвување:   февруари, 2015 година    
                                                                                          
7. Состојба со циркулаторни болести во Репуб-

лика Македонија, 2012-2014 
Информацијата „Состојба со циркулаторни болести 

во Република Македонија,2012-2014“ ќе биде изготве-
на од ИЈЗ на РМ и Центарот за статистичка обработка 
на здравствени податоци, публицистика и едукација, 
по повод на Светскиот ден на срцето. 

  
Индикатор:      доставена публикација 
Рок на изготвување:    септември, 2015 година 
 
8. Одржување и развој на интернет страна на 

ИЈЗ на РМ, изготвување публикации, информации, 
анализи, брошури и други материјали преку in-
design во PDF формат за потребите на Центарот за 
статистичка обработка на здравствените податоци, 
публицистика и едукација како и за потребите на 
сите сектори во ИЈЗ на РМ и МЗ. 

 
Индикатор:  квартален извештај за поставени  
материјали на WEB-страна        
Рок на изготвување:    Задачата е континуирана 

2. Социјално-медицинска дејност со промоција 
на здравјето 

 
ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во 

рамките на оваа превентивна здравствена дејност, тре-
ба да го следи, мониторира, верифицира и квартално да 
го известува МЗ за реализирањето на активностите и 
доставувањето на извештаи/анализи и информации од 
страна на ЦЈЗ. 

Секторот  за промоција ,анализи и следење на неза-
разни болести дава стручна методолошка помош од об-
ласта на  јавното здравје во заштитата на здравјето , 
унапредувањето на здравјето, скринингот на населени-
ето и следењето на болестите. 

ИЈЗ на РМ преку Секторот за промоција, анализи и 
следење на незаразни болести во рамките на оваа деј-
ност, а врз основа на стручно методолошкото упатство 
за работа ќе ги реализира следниве активности: 

 
1. Анализа на состојбите на морбидитет, морта-

литет и трошоци на болеста малигнен меланом во 
Република Македонија 

Индикатор   Изготвена анализа 
Рок на изготвување:     март 2015 година 
 
2. Информација за состојбата со декубиталните 

улкуси во Република Македонија  
Индикатор         Изготвена информација 
Рок на изготвување:     мај 2015 година  
 
3. Информација за искористеност на болничките 

капацитети во Република Македонија во 2014 го-
дина 

Индикатор    Изготвена информација 
Рок на изготвување:        август 2015 година 
 
4. Анализа на болнички морбидитет и мортали-

тет во Република Македонија во 2014 година 
Индикатор   Изготвена анализа 
Рок на изготвување:            септември 2015 го-

дина 
 
5. Упатство за проценка на поврзаноста на сос-

тојбата на инвалидитет и животната и работната 
средина на лицата со посебни потреби  

Индикатор   Изготвено упатство 
Рок на изготвување:             септември 2015 го-

дина 
 
6. Информација за менталното здравје во Репуб-

лика Македонија 
Индикатор      Изготвена информација 
Рок на изготвување:         ноември 2015 година 
 
7. Извештај за здравјето и здравствената зашти-

та на населението во Република Македонија во 2014 
година 

Индикатор   Изготвен извештај 
Рок на изготвување:              декември 2015 го-

дина 
 
8. Извештај за работата на советувалиштата за 

сексуално и репродуктивно здравје во 10-те центри 
за јавно здравје 

Индикатор   Изготвен извештај 
Рок на изготвување:  квартално 
 
9. Извештај за работата на советувалиштата за 

откажување од пушење во 10-те центри за јавно 
здравје  

Индикатор   Изготвен извештај 
Рок на изготвување:    квартално 



 Стр. 32 - Бр. 195                                                                             26 декември 2014 
 

10. Следење и координација на промотивно-еду-
кативните активности на 10-те ЦЈЗ 

 
Индикатор: Извештај за активностите на ИЈЗ  
и збирен извештај за 10-те ЦЈЗ за реализирани  
промотивни активности 
Рок на извршување:       Квартално  
 
11. Стручно-методолошка помош од областа на 

социјална медицина со промоција на здравје  
 
Преку теренски квартални посети во 10-те центри 

за јавно здравје во Република Македонија ќе се спрове-
де стручно методолошка помош. 

 
Индикатор:        Извештај до МЗ за теренска посета  
      и стручно-методолошка  
Рок за известување:    квартално 
 
12. Квартален мониторинг, координација и ве-

рификација на програмските активности на 10-те 
ЦЈЗ со извештај од областа на социјална медицина 
со промоција на здравје  

  
Преку теренски квартални посети во 10-те центри 

за јавно здравје во Република Македонија ќе се спрове-
де квартален мониторинг. 

 
Индикатор:        доставен извештај до МЗ  
Рок за известување:    квартално 
 
13. Здравствена промоција – здравствено воспи-

тување врз основа на подготвен и доставен работен 
план  и во координација со Министерството  за 
здравство 

a) Организација и спроведување на промотивни ак-
ции и кампањи, предавања и трибини, пропратени со 
печатен материјал за : правилна исхрана,здрави стило-
ви на живот,превенција на хронични незразни болести, 
бенефити од физичка активност,штетноста од пушење-
то и алкохолот  

б) одбележување на соодветни светски денови, не-
дели (пример:Светски ден на срцето, Светски ден на 
дијабет, Ден на борба против пушење, Светски ден за 
сеќавање на жртвите од сообраќајни несреќи, 16 Дена 
за борба против насилството врз жената и друго) проп-
ратени со печатен материјал. 

в) Следење и координација на промотивно едука-
тивните активности на 10-те ЦЈЗ  

 
Рок на извршување:   квартално 
Индикатор: Извештај  за активности на ИЈЗ на РМ и  
збирен  извештај за 10-ЦЈЗ за реализирани промотивно 
едукативни активности,  доставени до  МЗ 
 
II. САНИТАРНО - ХИГИЕНСКА ДЕЈНОСТ СО 

ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА 
 
ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во 

рамките на  оваа превентивна здравствена  дејност, 
треба да  го следи, мониторира, верифицира  и квартал-
но да го известува МЗ за динамиката на  реализирање-
то на активностите и доставувањето на  извештаи/ана-
лизи и информации од страна  на 10-те ЦЈЗ како из-
вршители.  

 
1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик и 

приоритетни јавно-здравствени проблеми поврзани 
со здравствената екологија 

 
1.1 Процена на здравствено-еколошкиот ризик 

во врска со квалитетот на водите за пиење и водос-
набдувањето како и воспоставување на здравствена 
евиденција на водоснабдувањето преку изработка на  

анализа за проценката на здравствениот ризик од вода-
та за пиење, врз основа на извештаите од  извршените 
увиди и анализи од страна на 10-те ЦЈЗ за остварените 
активности. 

 
Индикатор за следење: Анализа за проценката на 
здравствениот ризик од водата за пиење, согласно 
програмските активности и извршените увиди и  
анализи спроведени со договор помеѓу центрите и 
јавните комунални претпријатија за водоснабдување. 
Рок на известување:  2ро и 4то тромесечие 
 
1.2 Вирусолошка анализа на водата за пиење 
 
 Институтот за јавно здравје на Република Македо-

нија ќе спроведе вирусолошка анализа на водата за пи-
ење која е предвидена со Правилникот за безбедност на 
вода (Службен весник на РМ  број 46/08 година) во дел 
В, табела: индикаторски дополнителни параметри, ис-
питување на вируси: ентеро, полио, ехо, коксаки, рео, 
адено, хепатит А вирус и други  (пример:. норовирус, 
ротавирус, хепатит Е вирус-ХЕВ ). 

Мониторинг на вирусите во водата за пиење  ќе ги  
опфати 7-те града со број на жители над 40.000 и тоа 
во: 

- Куманово, Битола, Прилеп, Тетово, Велес, Охрид 
и Штип , со  по една (1) годишна анализа и 

- во Скопје  со фреквенција еднаш (1) месечно  
во период од мај до декември 2014 година (вкупно 

8 анализи годишно), преставени со временска рамка и 
количина во табела број 1 .  

Согласно програмските активности и извршените 
увиди и анализи спроведени со договор помеѓу ИЈЗ на 
РМ и јавните комунални претпријатија за водоснабду-
вање кои се одговорни за јавно водоснабдување, ќе се 
изготви „Анализа на проценката на здравствениот ри-
зик од потенцијално присуство на вируси во водата за 
пиење“ како составен дел од Годишниот Извештај за 
остварените активности. 

 
 Табела број 1  
 

Подактивности Рокови/вре-
менски период 

Индика-
тори Број 

Мониторинг во 
7 града со над 
40000 жители 

Еднаш  
годишно 

Анализи-
рани при-
мероци 7 

Мониторинг во 
Скопје 

Еднаш  
месечно,  
мај-декември 

Анализи-
рани при-
мероци 8 

Проценка на 
здравствен ри-
зик од присус-
тво на вируси во 
вода за пиење 

Два пати  
годишно, 2. И 
4. тромесечие 

Извештај  

2 
 

Индикатор за следење: Анализа/извештај  на  
проценката на здравствениот ризик од потенцијално  
присуство на вируси во водата за пиење.   
Извршител:  Институт за јавно здравје на  
Република Македонија 
Фреквенција на известување:  2 пати годишно,  
во 2 и 4 тромесечие 
 
1.3 Процена на здравствено-еколошкиот ризик 

од квалитетот на површинските води од јавно-
здравствен аспект 

 
Врз основа на утврдениот статус и извршени лабо-

раториски испитувања на површинските води, а особе-
но водите за рекреативно капење од здравствен аспект 
извршени од страна на 10-те ЦЈЗ во РМ, ќе се израбо-
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тат извештаи за санитарно-хигиенската состојба и ква-
литет на водите за капење на подрачјето на Република 
Македонија  со мерки за асанација за заштита и/или на-
малување на здравствениот ризик со проценка на ризи-
кот и истите ќе бидат составен дел од  годишниот из-
вештај.   

 
Индикатор за следење: Доставени два извештаја до МЗ 
Рок на известување:   2

ро
 и 4

то
 тромесечие 

 
1.3. Санитарно-хигиенски увиди и стручна про-

ценка на состојбата на Филтер станиците за 
кондиционирање на површински води кои се наме-
нети за вода за пиење 

 
ИЈЗ на РМ ќе врши редовен увид во начинот на 

функционирање и одржување, а во функција на подоб-
рување на состојбата на филтер станиците за 
кондиционирање на површински води кои се наменети 
за вода за пиење во : Берово, Битола, Велес, Виница, 
Куманово, Пехчево, Пробиштип, Струмица, Свети Ни-
коле и Охрид. 

Предвидено е да се направат вкупно два (2)увиди 
во филтер станици  во секој квартал , освен во третиот 
квартал ( летната сезона ) кога ќе се направат  вкупно 4 
увиди  во филтер станици за кондиционирање на пов-
ршински води кои се наменети за вода пиење.  

Врз основа на извршените увиди ИЈЗ на РМ ќе под-
готви стручни проценки за начинот на функционирање 
и одржување на Филтер станиците за кондиционирање 
на површински води кои се наменети за вода пиење 
квартално , како и збирен извештај   за состојбата како 
составен дел од Годишниот Извештај за остварените 
активности. 

 
Индикатор за следење:    извештај  
Рок  на известување:   квартално 
 
1.4 Проценката на ризикот од хигиенскиот ква-

литет на воздухот врз здравјето кај предучилишна и 
училишна популација 

 
Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на 

воздухот врз здравјето на изложеното население се 
врши врз основа на добиените вредности од извршени-
от мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух 
релацијата со податоците за годишната стапка на мор-
бидитетот од неспецифични респираторни заболувања 
Ј00 - Ј99, со исклучок на Ј10-Ј18, според МКБ -10 кај 
предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца 
(7-14 годишна возраст) во град и села. 

Индикатор за следење: Оцена на морбидитетот на 
респираторните заболувања кај предучилишни (0-6 го-
дишна возраст) и училишни деца (7-14 годишна воз-
раст) во град и во село, како и на национално ниво по 
методологијата на СЗО. 

Рок  на известување:   30 ноември 2015 
 
1.5. Процена на здравствените ефекти од аероза-

гадувањето во урбани средини и предвидување на 
позитивни ефекти од намалување на аерозагадува-
њето со PM10 и PM2.5 

 
Со анализа на познатата APHEKOM студија на СЗО 

(Подобрување на познавањето и комуникацијата при 
носење одлуки за аерозагадување и здравје во Европа ) 
за процена на ефектите на аерозагадување во некои ев-
ропски градови, ИЈЗ на РМ ќе изврши процена на 
ефектите од аерозагадувањето во постојните услови ка-
ко и приразлични сценарија на намалување на нивото 
на цврсти честички во воздухот. Ќе се користат распо-
ложиви демографски (старосна структура на населе-

ние), еколошки (мониторинг на аерозагадување) и 
здравствени (вкупен и кардиоваскуларен морталитет) 
податоци за подрачјето на Град Скопје од кои валидни 
за примена на методологијата ќе бидат податоците во 
континуитет од последните три години. 

Со анализа на еколошките податоци и медицински-
те докази за поврзаноста на аерозагадувањето и здрав-
јето, ќе се пресмета приближен број на смртни случаи 
кои годишно се должат на аерозагадувањето со цврсти 
честички. Секојдневно луѓето страдаат и од респира-
торни болести (астма, хроничен бронхит и др.) кои се 
причина за повеќе илјади изгубени продуктивни годи-
ни на живот. 

Ќе се тестираат и две долгорочни сценарија: 
- Намалување на смртните случаи (пред сé од кар-

диоваскуларни болести) ако се намали постојната го-
дишна просечна концентрација на PM2.5 за 5мкg/m3, и 

- Намалување на  вкупниот број на смртни случаи 
ако се намалат постојните годишни концентрации на 
PM2.5 ниво на нормите на ЕУ (10мкg/m3),  

Ќе се одржат и обуки на специјалистите по здрав-
ствена екологија за примена на методологија  за про-
ценка на влијанието на аерозагадувањето врз здравјето 
на населението. 

Оваа методологија ќе се примени на урбаните на-
селби кои имаат континуитет на бараните податоци за 
последните три години. 

Индикатор за следење: Извештај за проценката на 
здравствените ефекти од аерозагадувањето во урбани 
средини и предвидување на позитивни ефекти од 
намалување на аерозагадувањето со PM10 и PM2.5 
Рок на известување:  декември  2015 година 
 
2. Безбедност на храна од јавно - здравствен ас-

пект 
 
2.1 Процена на здравствениот ризик од безбед-

носта на храната која ја консумира населението 
 
Со цел превенција на болестите поврзани со небез-

бедна храна ќе бидат анализирани сите достапни пода-
тоци за безбедноста на храната која се увезува, произ-
ведува и става во промет во Република Македонија, во 
една интегрирана анализа со приказ на трендови и 
препораки за надминување на констатираните сос-
тојби.  

 
Индикатор за следење: Анализа и проценка на 
здравствениот ризик на безбедноста на храната и 
предметите кои се во допир со храната 
Рок на известување:       декември 2015 година 
 
2.2 Процена на здравствениот ризик од безбед-

носта на храната која ја консумираат вулнерабил-
ните групи како што се предшколски и школски 
деца, болни лица и стари лица во домови.   

 
Со цел превенција на болестите поврзани со небез-

бедна храна ќе бидат анализирани сите податоци за 
безбедноста на храната која се припрема и послужува 
во градинки, училишта, ученички домови, болници, 
старечки домови од  аспект на микробиолошката без-
бедност и степенот на чистота во институциите во една 
интегрирана анализа со приказ на трендови и препора-
ки за надминување на констатираните состојби.  

 
Индикатор за следење: Анализа и проценка на  
здравствениот ризик на безбедноста на храната во  
образовни, здравствени институции и старечки  
домови.  
Рок на известување:              2-ро и 4-то тромесечје 
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2.3 Проценка на присуството на хемиска конта-
минација на храна од пазар од домашно земјоделско 
производство во различни региони 

 
Лабораториско тестирање на 100 примероци од зе-

ленчук, овошје и нивни производи од пазарите на тери-
торијата на Република Македонија, за резидуи на пес-
тициди. Примероците ќе бидат земени од оние региони 
(Скопје, Тетово, Охрид, Струмица, Кочани), каде што 
не постои можност да испитуваат ЦЈЗ. Во истите реги-
они ќе бидат земени и анализирани 100 примероци за 
резидуи на микотоксини, и тоа жита и нивни произ-
води, кикирики и слични производи, суво овошје, за-
чини. 

 
Проценка на здравствениот ризик од хемиска кон-

таминација на зеленчукот со пестициди и микоток-
сини, анализирани во ИЈЗ на РМ и ЦЈЗ, со препораки 
за исхрана на населението на Република Македонија. 

 
Индикатор за следење: Извештаји за извршените  
активности до МЗ 
Рок на известување:    2-ро и 4-то тромесечие 
 
3. Исхрана и исхранетост на популациони групи 

во Република Македонија 
 
3.1. Следење на биолошкиот квалитет на исхра-

ната во предучилишни установи, основни учи-
лишта, ученички/студентски домови и домови за 
згрижување на стари лица 

 
Врз основа на извршените анализи на 10-те ЦЈЗ за од-

редување на биолошката вредност на целодневни оброци 
во исхраната која се подготвува во предучилишните уста-
нови за престој на деца и за ученици кои имаат организи-
рана целодневна исхрана во основни училишта и уче-
нички/студентски домови, ИЈЗ на РМ ќе изготви целосен 
извештај на национално ниво за карактеристиките на ис-
храна во испитуваните популациони групи. 

 
Индикатор:     Извештај до МЗ на национално ниво. 
Рок на известување:   15.12.2015 година 
 
3.2. Следење на нутритивниот  статус кај преду-

чилишни и училишни деца во функција на рана де-
текција на прекурсори на можни здравствени ризи-
ци за појавана хронични незаразни заболувања  

 
ИЈЗ ќе изготви извештај за состојбите кај децата во 

однос на степените на зголемена телесна тежина, зде-
беленост и потхранетост, по региони и на национално 
ниво за Република Македонија, за популационите гру-
пи на деца на предучилишна возраст, ученици од второ 
одделение, ученици од петто одделение и ученици од 
прва година средно образование, проследен со процен-
ка на здравствениот ризик. 

 
Индикатор:     Извештај на национално ниво до МЗ  
Рок на известување:    квартално 
 
3.3. Следење на болничката исхрана 
 
Врз основа доставените извештаи на испитаната 

нутритивна вредност на  исхрана во  стационарните ус-
танови  во РМ, ИЈЗРМ ќе изготви извештај за нутри-
тивниот квалитет за исхраната во болниците во Репуб-
лика Македонија. 

 
Индикатор: Извештај  до МЗ за нутритивниот  
квалитет за исхраната во болниците во Републик 
Македонија. 
Рок на известување:   15 декември 2015година 

4. Проценка на просечниот дневен внес на макро 

и микронутриенси на населението во Република 

Македонија 

 

Врз основа на податоците објавени во публикација-

та на Државниот завод за статистика „Потрошувачка 

на домаќинствата во Република Македонија, 2013“, 

ИЈЗ на РМ ќе го процени просечниот дневен диететски 

внес на макро и микронутриенси на населението во Ре-

публика Македонија.  

 

Индикатор: Извештај до МЗ за просечниот дневен  

диететски внес на макро и микронутриенси на  

населението во Република Македонија. 

Рок на известување:  15 декември 2015 година  

 

5. Проценка на здравствениот ризик од бучавата 

во животната средина 

 

Со цел превенција на болестите поврзани со изло-

женост на зголемено ниво на бучава ќе се изврши ана-

лиза на податоците за индикаторите  Lден и Lноќ, во 

урбаните средини Скопје, Куманово, Битола и Кичево, 

согласно стандардизирана методологија. Исто така ќе 

бидат одредени индикаторите за ефекти кај изложената 

популација, како што се  вознемиреност и нарушување 

на спиењето. 

 

Индикатор за следење: Анализа и проценка на  

здравствениот ризик од изложеност на бучава во  

животната средина со препораки за управување со 

ризикот.  

Рок на известување:    15 декември 2015 година 

 

6. Студија за испитување на навиките во исхра-

ната на населението во Република Македонија 

 

ИЈЗ на РМ ќе спроведе Студија за испитување на 

навиките во исхраната на населението во Република 

Македонија. Истражувањето ќе биде направено на реп-

резентативен примерок и ќе даде значајни индикатори 

за состојбата со внесот на типови на прехранбени про-

изводи во Република Македонија, податоци за физич-

ката активност и нутритивниот статус на популацијата 

во РМ.  

 

Индикатор: Извештај до МЗ за просечниот дневен 

диететски внес на макро и микронутриенси на населе-

нието во Република Македонија. Квартални извештаи 

до МЗ за напредок во спроведување и известување за 

резултати од студијата, достапни до моментот на из-

вестување  и финален извештај за студијата до МЗ 

Рок на известување:    декември 2015 година. 

 

7. Процена на здравствено-еколошкиот ризик од 

јонизирачко зрачење  

 

Активностите ИЈЗ на РМ ќе ги реализира преку 

следење на параметрите од извршените мерења ,сог-

ласно табеларениот преглед во табела 1, табела 2 и та-

бела  3 . 
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Табела 1 Следење на надворешно гама зрачење 
   

  
Амбиентален дозен ек-

вивалент 
Н

а
д

в
о

р
еш

н
о

 г
а
м

а
 з

р
а
ч

ењ
е 

Скопје 365 

Велес 365 

Неготино 365 

Гевгелија 365 

Струмица 365 

Берово 365 
Крива Па-

ланка 365 

Дебар 365 

Кичево 365 

Крушево 365 

Охрид 365 

Битола 365 

ВКУПНО 4380 
 
Табела 2 Следење на јонизирачко зрачење на вода, 

воздух, почва  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 3 Следење на јонизирачко зрачење на храна

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во случај на нуклеарен акцидент мониторингот ќе 

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

 
Индикатор за следење: Изготвена информација за  
наодите, проценетиот ризик и предлог мерки за  
санација 
Рок на известување:    квартално  
 
7. Информација за проценка на експозицијата и 

идентификација на здравствениот ризик на експо-
нирани работници 

 
Ќе се подготви Информација за проценка на екпо-

зицијата и специфичниот доза-одговор ефект кај 1300 
лица професионално експонирани на јонизирачки зра-

чења, а врз основа на агрегирани податоци од изврше-
ни периодични прегледи за следење на здравствената 
состојба согласно законската регулатива за безбедност 
и здравје при работа, најмалку еднаш годишно со пред-
лог за минимизирање на здравствениот ризик.  

 
Индикатор за следење: Изготвени информации за 

наодите, проценетиот ризик и предлог мерки за  

санација 

Рок на известување:   3
то

 тромесечие   

 

8. Програма за мониторинг на концентрацијата 

на радонот во Република Македонија 

 

Етаблирање на континуираниот мониторинг со цел: 

- детално мапирање на територијата на Република 

Македонија во поглед на радонскиот потенцијал,  

- определување на ризиците од изложеноста на ра-

донот по географски и геолошки подрачја  

- определување на ризиците од изложеноста на ра-

донот во училишта, градинки, здравствени центри и 

друго,  

- креирање на екстензивна база на податоци која ќе 

биде корисна основа за ремедијација на радонот од по-

стојни објекти како и градба на нови објекти,  

- креирање на база на податоци како основа за коре-

лација и епидемиолошки студии на канцерогени забо-

лувања во Република Македонија. 

 

8.1. Определување на концентрацијата на радо-

нот во затворени простории како домови за живе-

ење, детски градинки, училишта, центри за лекува-

ње и рехабилитација 

 

Определувањето на просечната годишна ефективна 

доза од изложеност на Радонот ќе се врши со: 

- поставување на 4000 пасивни детектори во зимски 

и летен период, согласно табела број  1; 

- дополнителни мерења на дозата на јонизирачко 

зрачење  и гамаспектрометрија на лице место  

За објектите каде ќе се измерат вредности над рефе-

рентните, мерењата ќе бидат верифицирани со повтор-

ни мерења на истите локации. 

Податоците, по претходна валидација ќе бидат вне-

сени во база на податоци која дополнително ќе содржи 

информации и за гео-координатите на извршените ме-

рења, вид на градежен материјал на објектот, тип на 

градба, година на градба, начин на греење, вентила-

ција, катност, број на станари (за објекти за домување) 

и слично. 

Од добиените податоци ќе се креира мапа на Репуб-

лика Македонија за изложеност на населението на ра-

дон во објекти за живеење и работа и истата континуи-

рано ќе се ажурира. 
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Табела број 1. Локации  и број на  објекти предвидени за тестирање на ниво на радон 
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8.2. Oпределување на концентрацијата на радо-
нот во почвата 

 
Определувањето на концентрацијата на радонот во 

почвата  ќе се врши со теренски мерења со активна ме-
тода. 

Мерењата ќе бидат извршени на 360 приоритетни 
локации од геолошки аспект. Селекцијата ќе биде из-
вршена во консултација со Геолошкиот институт на 
Република Македонија и користење на релевантните 
геолошки мапи. 

Валидираните податоци ќе бидат континуирано 
внесувани во база на податоци и на мапа на Република 
Македонија. 

 
8.3. Изработка на информативни материјали 
 
Изработка на информативни материјали за општата 

популација: 
- Запознај го радонот, се работи за твоето здравје 
- Намали го ризикот од радон 
- Уште една причина да престанете со пушењето 
- Изработка и одржување на интернет страница на-

менета за радонот и ризиците од радонот 
- Изработка на информативен материјал за здрав-

ствените работници, приоритет за матичните лекари. 
Со цел реализирање на активноста потребно е на-

бавка на опрема прикажана во табела број 2.  
Финансиската распредела на активности по цена и 

количина е  преставена во табела број 3  
 
Табела број 2 : Набавка на опрема 
 

 Опрема Произво-
дител 

Модел број цена 
(ден.) 

1. Радон 
детек-
тори 

Radosys 
Унгариа 

RSKS 
(С39) 4000 180,00 

 
Индикатор: записник од  прием на   набавена  
опрема од страна на комисија ИЈЗ на РМ и МЗ 
Рок на извршување: објавување на тендер 
15.01.2015год., набавена опрема прво тромесечие 
                                                                                                                              
Табела број 3  
 

активност количина 
Цена 
(ден.) 

Лабораториска подго-
товка  и  отчитување на 
пасивни радон детек-
тори 4000 250,00 
Поставување на детек-
тори на терен  
дозиметрија на лице 
место 2000 250,00 
Мерење на радон во 
почва 360 300,00 
Информативно/едукати-
вен  материјал 10.000 10,00 
Извештај  2 25.000,00 

 
Индикатор: извештај за спреведени активности 
Рок на известување: квартално 
 
8.4 Креирање и одржување на Национална ра-

донска база на податоци  
 
Податоците, по претходна валидација ќе бидат вне-

сени во база на податоци која дополнително ќе содржи 
информации и за гео-координатите на извршените ме-
рења, вид на градежен материјал на објектот, тип на 
градба, година на градба, начин на греење, вентилација, 
катност, број на станари (за објекти за домување) и сл. 

Од добиените податоци ќе се креира мапа на Репуб-
лика Македонија за изложеност на населението на ра-
дон во објекти за живеење и работа и истата континуи-
рано ќе се ажурира. 

 
Извршител:  ИЈЗ на РМ  
во соработка со Геолошкиот институт на  
Република Македонија 
                                                                               
9. Изработка на мислења и стручна проценка на 

елаборати од областа на животната средина 
 
ИЈЗ на РМ, на барање од Министерството за здрав-

ство, изработува мислења и стручна проценка на ела-
борати од областа на животната средина со разгледува-
ње на стручната документација . 

 
Индикатор за следење: Подготвени и доставени   
стручни мислења до МЗ  
Рок на известување:    квартално 
                                                                                  
 10. Спроведување на активности за одговор на 

климатските промени топлотни бранови и ладно 
време  

 
Програмските активности се предвидени  согласно 

Стратегијата за одговор и справување со климатски 
промени и усвоениот план за одговор при топлотни 
бранови и ладно време и се дадени како преглед во та-
бела 1. 

 
Табела 1 
 

Активност Цена ден. Коли-
чина 

Изработка на Флаери за оп-
шта популација со препора-
ки за превенција од штетни 
ефекти по здравјето од топ-
лотни бранови на македон-
ски и албански јазик во ап-
рил месец 

10,00/флаер 10.000 

Изработка на Флаери за 
општа популација со 
препораки за превенција 
од штетни ефекти по 
здравјето од студено време 
на македонски и албански 
јазик во септември месец 

10,00/флаер 10.000 

Изработка на Флаери за ма-
тични лекари, работници со 
препораки за превенција од 
штетни ефекти по здравјето 
од студено време на маке-
донски и албански јазик 
(1.500 примероци за матич-
ни лекари и 1.000 примеро-
ци за работници) 

10,00/флаер 2.500 

Оддржување и функцио-
нирање на инфо телефон-
ската линија за 10 месеци 
(5 во лето и 5 во зима) 

3.000,00ден. 
месечно 

10  
месеци 

Оддржување и функцио-
нирање на веб страна и  
откупување на СМС по-
раки 

1  1000,00ден. 
месечно 

10  
месеци 

 
Индикатор:  извештај за реализирани активности  
Рок на известување:   квартално                                                              
Извршител:                                  ИЈЗ на РМ 
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III.ЕПИДЕМИОЛОШКА ДЕЈНОСТ 
 
ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во 

рамките на  оваа превентивна здравствена  дејност, 
треба да  го следи, мониторира, верифицира  и квартал-
но да го известува МЗ за реализирањето на активности-
те и доставувањето на  извештаи/анализи и информа-
ции од страна  на 10-те ЦЈЗ . 

 
1. Собирање, обработка и анализа на пријавите 

за заразни заболувања 
 
Секојдневно прибирање, обработување и анализа 

на пријавите за заразни заболувања и епидемиолошки-
те анкети, пријавите за изолиран или на друг начин до-
кажан причинител на заразна болест, добиени од 
ЦЈЗ,врз основ на што ќе бидат подготвувани и доставу-
вани следниве извештаи со епидемиолошки коментар и 
предлог мерки: 

 
1.1 Годишен извештај за движењето на акутните за-

разни заболувања во 2014 година;  
1.2 Годишен извештај за реализирана  имунизација 

во 2014 година;  
1.3 Годишен извештај за движењето на синдромско 

следење на заболувањата (АЛЕРТ) во 2014 година;  
1.4 Годишен извештај за реализација на епидемио-

лошки активности согласно Националната програма за 
јавно здравје за 2014 година како составен дел од 
единствениот извештај на ИЈЗ на РМ 

 
Индикатор:           доставени извештаи 
Рок на известување:     15 февруари  2015 година 
 
1.5 Седмодневни извештаи (48 табеларни) за дви-

жењето на   заразните заболувања по ЦЈЗ и подрачни 
единици и 

1.6 Месечни билтени (12 ) со епидемиолошки ко-
ментар.  

1.7 Неделни збирни извештаи за движење на грип 
од 40-20 недела врз основа на обработени индивидуал-
ни пријави 

1.8 Следење на оперативното функционирање на 
АЛЕРТ системот во целата земја како и визуелизација 
на сите изготвени документи и извештаи преку интер-
нет страната www.alert.mk , со цел за брз одговор при 
појава на епидемија, кој функционира на територијата 
на целата држава. 

- прибирање на збирни неделни извештаи од 
ЦЈЗ/ПЕ, статистичка обработка и анализа на доставе-
ните податоци, за што ќе изготви неделен АЛЕРТ из-
вештај за Република Македонија.  

- Изработка на месечни, тримесечни, шестмесечни 
и годишен извештај за АЛЕРТ системот врз база на 
прибраните податоци и информации,кои ќе ги доставу-
ва како повратни информации до ДСЗИ, надлежните 
институции, по барање на други релевантни институ-
ции и до ЦЈЗ/ПЕ. 

 
Индикатор:          доставени извештаи 
Рок на известување:     неделно, месечно, квартално  
 
2. Спречување на појава на вакцино превента-

билни заболувања преку координација и континуи-
рано следење на сите мерки и активности на регио-
нално и локално ниво, како и предлагање и превзе-
мање на други мерки и активности за:  

 
2.1 одржување на резултатите постигнати со ера-

дикација на детска парализа согласно акциониот 
план за АФП 

- Прибирање и обработка на “Неделните извештаи 
за активен надзор на АФП”.  

- Изготвување на збирен неделен извештај на посе-
бен Формулар и доставување до МЗ. 

-  седмодневни извештаи се доставуваат по елек-
тронски пат и до Канцеларијата на СЗО за Европа во 
Копенхаген, со сите податоци за пријавените АФП слу-
чаи во републиката. 

- По добивање на итна пријава за АФП случај, вед-
наш ќе биде направен теренски епидемиолошки  увид 
и анкета  од страна на епидемиолошката служба, со 
проверка на  вакциналниот статус на пријавеното лице 
и неговите блиски контакти, 

-  во соработка со ЦЈЗ ќе биде направена контрола 
на опфатот со вакцинацијата против детска парализа на 
подрачјето каде е регистрирано заболувањето. 

- Ќе се обезбеди материјал за вирусолошко испиту-
вање од заболениот и неговите контакти во соработка 
со ЦЈЗ, кој  подготвен согласно меѓународните правила 
за транспорт на инфективен материјал ќе биде испра-
тен во референтната ентеровирусна лабораторијата на 
СЗО во Софија, Бугарија. 

- Во случај на установување на т.н. “жежок случај“ 
на АФП, ИЈЗ итно ќе го извести МЗ и СЗО – Копенха-
ген, ќе направи теренски епидемиолошки увид и истов-
ремено ќе предложи дополнителни мерки во смисла на 
дополнителна или вонредна имунизација, како и други 
мерки и активности, соодветни на ситуацијата. 

- Изготвување на тримесечни извештаи за АФП 
случаи и преземени мерки во врска со нивна пријава и 
доставување до МЗ. 

 
Извршители:  ИЈЗ на РМ во соработка со ЦЈЗ. 
Индикатор: извештај со сите релевантни наведени 
индикатори за следење  и преземени мерки на теренот. 
Рок на известување:    квартално 
 
2.2 Имплементација на предвидените активнос-

ти за елиминација на автохтоните морбили и конге-
нитална рубеола во Република  Македонија ќе се ре-
ализираат согласно „Програмата за елиминација на ма-
ли сипаници, рубеола и превенција на конгенитална 
рубеола инфекција во Република Македонија 2010-
2015”, преку: 

- координација и континуирано следење на сите ак-
тивности на регионално и локално ниво, предлагање и 
превземање  на мерки и активности со цел спречување 
и сузбивање  на епидемиското јавување и елиминација 
на автохтоните мали сипаници и рубеола на територи-
јата на Република Македонија при што ќе изврши 10 
теренски увиди во ЦЈЗ, и ќе изготви извештаи за најде-
ната состојба со предлог мерки. 

- Континуирано информирање за трендовите на 
движењето на мали сипаниците кај нас и во светот. 

- Организирање на  5 регионални семинари на кои 
здравствените работници ќе се запознаат со Програма-
та за елиминација на мали сипаници и рубеола, и пре-
венција на конгенитална рубеола инфекција, како и со 
последните препораки и други пишани документи на 
СЗО, ECDC.  

- Изработка на месечни извештаи за бројот на забо-
лени од мали сипаници, вакцинален статус, лаборато-
риска потврда и исход на заболувањето, кои се доста-
вуваат до МЗ, СЗО Канцеларија Скопје и СЗО Регио-
нална канцеларија за Европа–Копенхаген. Истите ак-
тивности се спроведуваат и за пријавените случаи на 
рубеола. 

- Задолжителна лабораториска дијагноза на сите по-
единечни случаи на заболени од мали сипаници а  кои 
се вакцинирани со МРП вакцина или со вакцина која 
содржи компонента мали сипаници (М), без разлика на 
епидемиолошката врска. 

- Кај 100 пациенти суспектни на конгенитална ру-
беола ќе бидат направени 200 анализи за рубеола. 
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- При сомневање за појава на епидемија на морби-
ли, заболувањето ќе се потврди со лабораториска ди-
јагноза најмалку кај првите 10 случаи од зафатеното 
подрачје.  

- Потврдување/отфрлање на дијагнозата врз основа 
на  анализата на  доставените материјали во вирусо-
лошката лабораторија при ИЈЗ на РМ  за  вирусо-
лошко/серолошко испитување од заболениот и контак-
тите. 

- Референтната лабораторија при ИЈЗ на РМ врши 
собирање на бројот на извршени испитувања во други-
те микробиолошки лаборатории  , дијагнозата и добие-
ните резултати еднаш месечно (до 20 наредниот месец) 
и врши  обработка на испитувања за морбили и рубе-
ола. Прибраните и обработени податоци се доставуваат 
до СЗО – преку CISID дата базата, еднаш месечно. 

 
Индикатор:             извештаи,информации 
Фреквенција на известување:  квартално 
 
2.3 Активности со цел спречување на појава на 

неонатален тетанус преку  теренска стручно-методо-
лошка помош за спроведување на активностите за ос-
тварување на перманентен увид во однос на опфатот со 
Те-Ал вакцина кај женската популација во генератив-
ниот период во средините со висок ризик со опфат под 
препорачаното ниво и ќе се препорача дополнителна 
вакцинација со Те-Ал вакцина кај женската популација 
со непознат и/или непотполн вакцинален статус;  жен-
ската популација на 18 годишна возраст, перманентен 
надзор и во зоните на низок ризик (гинеколошко - аку-
шерските одделенија), при што ќе се контролира вак-
циналниот статус на бремените жени и родилките. 

 
Индикатор:     Информации за најдената состојба и  
предлог мерки  до МЗ  
Рок на известување:   квартално 
 
2.4 Проучување на патиштата на ширење и сузбива-

ње на вакцино-превентабилни заболувања, зоонози, 
вектор-преносливи заболувања и природноогнишни 
инфекции преку епидемиолошки увиди (10)  и препо-
рачување на превентивни мерки, при што ќе се зема 
материјал за микробиолошка потврда (100) на заболу-
вањето во микробиолошките лаборатории на ИЈЗ (по 
епидемиолошки индикации). 

2.5 При појава на ретки болести, болести кои пов-
торно се појавуваат, или непознати/нерегистрирани до-
сега болести во РМ,  ќе се прават теренски увиди (3) и 
за најдената состојба ќе се изготвуваат информации. 

 
3. Следење, контрола и релизација на плановите 

за спроведувањето на континуирана имунизација и 
изработка на извештаи за вакциналниот опфат на ниво 
на републиката. 

Индикатор:             извештај за реализиран  опфат 
Рок на известување:  2

ро
 и 4

то
 тромесечие 

 
4. Подготвување и доставување на стандарди и 

методолошки упатства, односно Програми за кон-
трола, елиминација и ерадикација на определени 
заразни заболувања, а во согласност со препора-
ките, стандардите и методолошките упатства на 
СЗО, ЕЦДЦ и др. референтни институции.  

 
5.Информирање за трендовите на движење на за-

разните заболувања против кои се врши задолжи-
телна имунизација кај нас, во соседните земји, Ев-
ропа и во светот. 

 
Индикатор:   доставени информации, упатства, 
препораки и стандарди   
Рок на известување:   квартално 

6.Спроведување на мерки за спречување на вне-
сување и сузбивање на маларија ,тропски, каран-
тински и паразитарни заболувања во Република 
Македонија 

 
6.1 Редовно следење на движењето на маларија, 

тропски, карантински и паразитарни заболувања  во 
светот а посебно во земјите со кои нашата земја одржу-
ва тесни економски, културни и други врски и следење 
на препораките на СЗО, дадени во документот „Меѓу-
народни Патувања и Здравје“ и информирање за теков-
ната состојба во светски рамки. 

6.2 Пружање на стручно-методолошка помош на 
здравствени работници и институции кои се вклучени 
во следење, дијагностика и терапија на карантински за-
болувања, 

6.3 По епидемиолошки индикации  ќе се врши  епи-
демиолошко испитување  на контактите и суспектните 
лица на колера (епидемиолошки и лабораториски изви-
дување на евентуално загрозените подрачја на Репуб-
ликата, испитувања на дијареални заболувања, водата 
за пиење, како и отпадни води, за што од теренот ќе 
бидат земани  примероци за лабораториско испиту-
вање. 

6.4 Координација на активности согласно Опера-
тивниот план за справување со вирусот на западен нил 
(West Nile virus) и лабораториска потврда на 10 мате-
ријали од суспектни пациенти согласно насоките усво-
ени на комисијата за  заразни болести. 

 
Индикатор: доставен извештај  за извршени  
епидемиолошки увиди, изготвени  упатства/препораки/ 
стандарди, број на тестирани примероци 
Рок на известување:     квартално 
                                       
7. Следење на грипот и други вирусни респира-

торни заболувања и лабораториско докажување  
 
7.1 ИЈЗ на РМ континуирано ја следи состојбата во 

светски, европски рамки и регионално. За актуелната 
состојба во  врска со грипот во Републиката и поширо-
ко и  редовно ќе ги известува МЗ и ДСЗИ и ЦЈЗ,  

7.2 ИЈЗ на РМ врши лабораториски испитувања за 
докажување на причинители на вирусни респираторни 
заболувања на 200 земени  материјали во  текот на се-
зоната на грип од пациенти суспектни на грип.  

7.3 При евентуална појава на пандемија од нов тип 
на инфлуенца, ќе бидат земени материјали од првите 
200 случаи за вирусолошка верификација и субтипиза-
ција на вирусот. Анализите ќе бидат извршени во рефе-
рентната вирусолошка лабораторија при ИЈЗ. 

7.4 Во текот на целата година ќе се следат респира-
торните  вируси (Influenza A и B, Adenovirus (Ad),  
human respiratoren syncytial virus (RSV A, RSV  B), 
human metapneumoivirus (MPV), parainfluenza virus 1 
(PIV 1, PIV 2, PIV 3,), rhinovirus A/B, coronavirus 
229E/NL63, coronavirus OC43) за која цел ќе се тестира-
ат 300 примероци од пациенти со симптоми слични на 
грип (ILI – influenza like).  

 
Индикатор: извештај со број на епидемиолошки  
увиди, лабораториски    анализи како и  изготвени 
информации,. 
Рок на известување:    квартално 
 
8. Спречување и сузбивање на интрахоспитални 

инфекции 
 
8.1  Пружање стручно-методолошка помош , епиде-

миолошки увиди и насоки за начинот за реализацијата и 
спроведување  на мерките и активностите  за спречува-
ње и сузбивање на интрахоспитални инфекции, земање 
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по потреба  на  материјали за микробиолошки анализи 
со цел контрола на превземените активности од страна 
на ЦЈЗ на локално ниво. Подготовка на квартален из-
вештај за текот на спроведување на активностите. 

 
Индикатор:              квартални извештаи  
Рок на известување:    квартално 
 
8.2 Годишен извештај за 2014 за состојбата и кон-

тролата на интрахоспиталните инфекции со предлог 
мерки , во јавните здравствени и приватните болници 
во Република Македонија, според податоците добиени 
од страна на тимовите за контрола на интрахоспитални 
инфекции ИХИ (внатрешна контрола), 10-те ЦЈЗ и 
ДСЗИ (надворешна контрола).  

Индикатор:        годишен  извештај 
Рок на известување:  31.01.2015 година 
 
9.Анализа за идентификација на болничките ен-

демски бактерии и габички до ниво на субспециес и 
генотип како причинител за  болничките инфекции 
на одделите со висок ризик   

 
Најголем ризик за појава на болнички инфекции по-

стои во единиците за Интензивна нега, неонатолшки и 
хируршки оддели кои се поврзани .  Болничките одде-
ли низ кои циркулираат пациентите во текот на лекува-
њето се значајно почесто место на пренос на резистен-
тни високо вирулентни бактерии и габички. 

Справувањето со болничките инфекции подразбира 
делување на сите нивоа (идентификација на ризични 
пациенти, проценка на колонизацијата како ризик од 
внес/трансфер на микроорганизми од еден во друг од-
дел, едукација и контрола на болничкиот персонал во 
примената на рутинските процедури,  контрола на 
употребата на антибиотици и дезинфициенси и др).  

Значајна алка во контролата на болничките инфек-
ции е идентификација на болничките ендемски бакте-
рии и габички до ниво на субспециес и генотип, со која 
може да се следи: движењето на бактериите и габички-
те во болничкот блок и на болничкиот оддел, лоцирање 
на изворот и потоа превземање на соодветни мерки за 
спечување на ширењето, со финално намалување на 
појавата на боничките инфекции односно колку што е 
можно поголемо редуцирање на компликациите во ле-
кувањето на болниот. 

Институтот за микробиологија и паразитологија 
при Медицинскиот факултет Скопје ќе спроведе  гено-
типизација на бактериски и фунгални изолати и одре-
дување на механизми на резистенција со референтни 
методи. 

Проектот се состои од: генотипизација на најмалку 
100 бактериски соеви, од четирите најчести бактериски 
видови (Staphylococcus aureus метицилин резистентен, 
Acinetobacter sp., Klebsiella sp. ESBL+ , Escherichia coli 
ESBL+), кои се изолирани од пациенти со инфекција, 
хоспитализирани на оддели за интензивна нега (КА-
РИЛ, Оддел за неонатологија и интензивна нега на 
Детска клиника), и одделите со кои тие комуницираат 
во прием и трансфер на пациентите.Преку изработени 
дендрограми ќе се процени резервоарот и патот на ши-
рење на најчестите ендемски бактерии во овие оддели, 
со крајна цел да се превземат мерки за спречување на 
ширењето на овие бактерии  и навремено сузбивање на 
болничките инфекции предизвикани со нив.  

Цената за оваа активност за генотипизација на бак-
териски сој, изнесува 3.500,00 ден. по бактериски сој 
односно вкупно 350.000,00ден. 

 
Извршител: Медицински факултет Скопје-Институт  
за микробиологија и паразитологија 
Рок на извршување:   30.10.2015година                                                                                              
Индикатор:         доставена анализа до МЗ 

IV.БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА И 

ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РА-

БОТНИЦИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

 

1. Безбедност и здравје при работа  

Продолжуваат активностите за воспоставување на:  

a) Регистар за професионални болести 

б) Регистар за повреди на работа 

в) Регистар на работни места каде постои зголемен 

ризик за заболување и повредување 

 

Индикатор: воспоставен регистер за регистрираните 

работни места   каде постои зголемен ризик во РМ 

во 2015 година 

Извршител:                 ИЈЗ на РМ  

Рок на извршување:  30.09.2015 година                                                                                              

 

2. Оценка на здравствената состојба и работната 

способност кај земјоделците во Република Македо-

нија со посебен осврт на можните оштетувања на 

здравјето од употребата на пестицидите 

 

Спроведувањето на оваа програмска активност вклу-

чува изведување на 300 превентивни медицински прег-

леди кај земјоделците и руралното население во неколку 

места во Република Македонија по случаен избор, со 

употреба на мобилната клиника која има функција на 

мобилен дијагностички центар со што се обезбедува 

достапност на услугите од медицината на трудот и до 

најоддалечените места. Прегледите ќе се состојат од: 

преглед од специјалист по медицина на трудот, спиро-

метриско иследување на белодробната функција, ЕКГ 

наод во мирување, основен  лабораториски преглед на 

крвта и урината, психолошки тестирања и токсиколош-

ки анализи со одредување на серумската холинестераза 

и концентрација на јаглерод моноксид и карбоксихемог-

лобин во крв , како и  дополнителни испитувања по ин-

дикации, кај одреден број на испитаници во ИМТ на РМ 

(специфични токсиколошки анализи, дополнителни пул-

моалерголошки иследувања, офталмолошки, оторинола-

ринголошки, невропсихијатриски преглед и брошура 

“Ти си земјоделец чувај го своето здравје” - на македон-

ски и на албански јазик); 

 

Табела бр. 1 

 

Вид на 

активност 
количина 

Цена 

(ден.) 
Вкупно 

Превентив-

ни прегледи  300 400,00 120.000,00 

Промотивен  

материјал  

3000 флаери 

(2500 македон-

ски јазик и 500 

албански јазик) 10,00 30.000,00 

 

Рок на извршување:  октомври 2015година 

Извршител:    ИМТ на РМ  

Индикатор:           Доставен извештај до МЗ 
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3. Изготвување на Национална програма за ели-

минирање на болестите предизвикани од азбест во 

Република Македонија   

 

Една од основните точки на декларацијата во Пар-

ма е подготовка на национални програми на европски-

те земји-членки на СЗО за елиминирање на болестите 

предизвикани од изложеност на азбест до 2015 год. во 

соработка со Светската здравствена организација 

(СЗО) и Меќународната организација на трудот (МОТ). 

Изработка на Национална програма за елиминира-

ње на болестите предизвикани од азбест согласно 

препораките на СЗО и Меѓународната организација на 

трудот (МОТ), треба да се темели врз податоците на 

Националниот профил за азбест на Република  Македо-

нија од 2014 год. 

Националниот профил за азбест на Република  Ма-

кедонија  е подготвен во 2014 година како програмска 

задача во рамките на Националната годишна програма 

за јавно здравје во Република Македонија за 2014 го-

дина.  

Национална програма за елиминирање на болестите 

предизвикани од азбест  со акционен план претставува 

документ на здравствената политика на Република Ма-

кедонија со кој се дефинираат димензиите на пробле-

мот со азбестот, како и стратегиите кои ќе овозможат 

решавање на овој проблем и се дефинираат долгороч-

ните цели и институционалната рамка за акција, како и 

насоките за подигнување на свесноста и градење на ка-

пацитети за нејзиното спроведување. Националната 

програма за елиминирање на болестите предизвикани 

од азбест ќе  се изготви и спроведе со методата чекор 

по чекор врз основа на податоците од Националниот 

профил за азбест и специфичната состојба  во Републи-

ка Македонија. Националната програма за елиминира-

ње на болестите предизвикани од азбест со акционен 

план  треба да биде одржлива, да постигнува резултати 

во одредена временска рамка и да има механизми за 

следење и евалуација на постигнатите резултати. 

Во рамките на оваа програмска задача е предвидена 

изработка на промотивен материјал (постери, брошури, 

флаери) и нивна дистрибуција на целните групи. 

 

За оваа активност планирани се финансиски сред-

ства  во висина од  50.000,00 денари.  

Индикатор:      Доставен извештај до МЗ 

Извршител:   ИМТ на РМ 

Рок на извршување:  октомври 2015 година 

 

В. ИЗВЕСТУВАЊЕ,МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУА-

ЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 

ИЈЗ на РМ го следи, насочува и координира  изве-

дувањето/учинокот во обем согласно оваа програма  на 

10-те ЦЈЗ, преку непосредни теренски увиди кај секој 

извршител квартално.  

ИЈЗ на РМ ја  следи и динамиката на реализација  

на планираното, реализацијата на активностите од 

страна на 10-те ЦЈЗ од стручно методолошки аспект, 

како и ги следи показателите за успешноста на  програ-

мата (учинокот).   

Верификацијата на технички документи подразбира 

проверка на квалитетот во однос на општи стандарди 

за квалитет и/или претходно дефинирани стандарди и 

се спроведува секој квартал  со потпис и печат од стра-

на на верификаторите од ИЈЗ на РМ на извештајот . 

ИЈЗ на РМ  врши верификација на образец/извешта-

ите за  реализирани програмски активности на квартал-

но ниво што ги подготвуваат ЦЈЗ пред доставувањето 

на истите до МЗ за исплата. Извештаите ќе се доставу-

ваат во печатена форма на унифицирани/стандардни   

обрасци со дефинирана  форма и содржина на финан-

сискиот и изведбениот дел на извештајот. 

ИЈЗ на РМ за спроведениот мониторинг за конста-

титараната состојба и доставува детален извештај до 

МЗ на квартално ниво со копии од заврените извештај-

ни обрасци за секој ЦЈЗ по дејности. 

Показателите за успешност ќе се дефинираат во 2 

групи:  

- Показатели за следење на напредокот кои се ди-

ректно поврзани со активностите и овозможуваат мере-

ње дали предложената активност се изведува според 

планираното следејќи ги стручно методолошките упат-

ства. 

- Показатели на ниво на исходи кои одразуваат ре-

зултати што одговараат на намената на оваа програма 

или некои нејзини компоненти. 

Мониторингот над  реализацијата на програмските 

активности кои ги спроведуваат ИЈЗ на РМ, ИМТ, Ме-

дицински факултет Скопје - Институт за микробиоло-

гија и паразитологија и ЈЗУ„Завод за физикална ме-

дицина и рехабилитација“ Скопје го врши МЗ преку 

директен увид во работата и преку континуиран мони-

торинг за следење на оваа програма .  

 

Г. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИ-

ЈА НА ПРОГРАМАТА 

 

Активностите од оваа програма ќе се реализирааат 

врз основа на табеларно  прикажани  цени на активнос-

тите во табела број 1  за   ЦЈЗ и прикажани  цени  за ак-

тивности реализирани од страна на ИЈЗ на РМ во табе-

ла број 2 . 

Од ставката вонредни состојби ќе се финансираат 

превентивни активности при појава на јавно - здрав-

ствени вонредни околности пред и во тек на евентуал-

на епидемија или вонредни состојби, а согласно заклу-

чок на Комисијата за заразни болести при МЗ .             
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За реализација на програмата за 2015 година потребни се финансиски средства по извршители прикажани 
во Табела број 3.  

Во зависност од степенот на реализација  на активностите, финансиските средства  може да се прераспре-
делуваат  помеѓу извршителите.  
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Неизмирените обврски по Националната програма 
за јавно здравје во Репубика Македонија за 2014 годи-
на се во вкупен износ од 10.880.120,00,00 денари. 

Вкупните средства за реализација на оваа програма 
ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија  
за 2015 година во износ од 48.000.000,00 денари и од 
сопствени средства на Министерство за здравство во 
висина од 10.000.000,00 денари. 

Распределбата на одобрените финансиските сред-
ства од Буџетот на Република Македонија за извршите-
лите е направена  согласно формулата за распределба 
усвоената од Владата на Република Македонија. 

Исплатата на средствата по оваа програма ќе се 
врши квартално од страна на Министерството за здрав-
ство, врз основа на доставените фактури и верифицира-
ни извештаи.  

Фактурирањето ќе се врши по утврдените програ-
мски цени кои се составен дел на оваа програма, на 
стандарден образец за фактура, објавен на интернет 
страната на Министерството за здравство со извештај 
во прилог. 

Следење на спроведувањето на оваа програма врши 
Министерството за здравство и по потреба поднесува 
Извештај до Владата на Република Македонија. 

Оваа програма ќе се реализира во рамки на обезбе-
дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2015 година во износ од 48.000.000,00 денари, Раз-
дел 19001-Министерство за здравство, Потпрограма 
53-Превентивна здравствена заштита.  

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

 
Бр. 42-9952/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

5987. 
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 6 од Законот 

за полиција („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 114/2006, 6/2009, 145/12 и 41/14), министерот 
за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РА-
БОТИТЕ И ДЕЈНОСТИТЕ ШТО СЕ ВО СУДИР  

СО ПОЛИЦИСКИТЕ РАБОТИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за работите и дејностите што се во 

судир со полициските работи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.61/07) во член 2 став 1 во али-
нејата 6 точката на крајот на реченицата се заменува со 
точка и запирка и се додаваат девет нови алинеи, кои 
гласат: 

-  управител во правно лице за чија работа, дозвола, 
лиценца или одобрение издава Министерството за 
внатрешни работи; 

- вршење на угостителски услуги; 
- вршење на занаетчиски и услужни дејности; 
- дејности поврзани со ракување со оружје и ек-

сплозивни материи; 
- дејности поврзани со обука за управување со мо-

торни возила; 
- вршење на градежни работи; 

- музички настапи во угостителски објекти; 
- член на орган на управување на невладина органи-

зација, здружение  и фондација кои спроведуваат про-
екти поврзани со своите цели и дејности и  

- работи и дејности кои можат да го нарушат угле-
дот на Министерството за внатрешни работи“. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.12.1-87189/1                         Министер,    

11 декември 2014 година      за внатрешни работи 
             Скопје               м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
5988. 

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за персо-
налниот данок на доход („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 
50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 
6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 
166/12, 187/13 и 13/14), Mинистерот за финансии 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Личното ослободување утврдено во член 10 став 

1 точка 2) од Законот за персоналниот данок на доход, 
за 2015 година на годишно ниво, изнесува 87.840,00 де-
нари. 

 
2. Личното ослободување по основ на лични прима-

ња од плата од работен однос и пензија, месечно се ут-
врдува во износ од 7.320,00 денари, согласно со член 
15-а став 2 од Законот за персоналниот данок на доход. 

 
       Бр. 20- 44838/1               
24 декември 2014 година          Министер за финансии 

      Скопје                               Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
5989. 

Врз основа на член 55 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен 
весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и 
член 14, став (1), точка б) и став (2) од Законот за нота-
ријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 
139/09 и 135/11), министерот за правда на ден 
17.11.2014 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ 
 
1. На нотарот МАРИЈА ЃОРЃИОСКА од Прилеп, 

со службено седиште на подрачјето на Основниот суд 
во Прилеп и престанува службата нотар поради испол-
нување на условите за старосна пензија согласно со за-
кон. 

2. Решението влегува во сила на ден 2.1.2015 го-
дина. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

Со Решение на министерот за правда бр. 04-1167/1 
од 23.4.1998 година, лицето Марија Ѓорѓиоска е имену-
вана за нотар на подрачјето на Основниот суд во При-
леп. 

Нотарот Марија Ѓорѓиоска од Прилеп до министе-
рот за правда достави барање број 09-3605/1 од 
5.11.2014 година за престанување на службата на нотар 
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заклучно со 2.1.2015 година, поради исполнување на 
условите за старосна пензија согласно со член 18 од За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 
170/13, 44/14 и 97/14) од причина што на ден 
18.10.2013 година наполнила 62 години живот и 33 го-
дини пензиски стаж. 

Согласно наведеното, а врз основа на член 14, став 
(1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, ми-
нистерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова 
решение. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се 
поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 
дена од денот на приемот на решението. 

 
          Бр. 09-3605    
17 ноември 2014 година                Министер за правда, 
             Скопје                              д-р Аднан Јашари, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5990. 
Врз основа на член 190 став 1 и член 106 од Зако-

нот за хартии од вредност („Сл.весник  на РМ“ број 
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013 и 43/2014),  Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на седницата одржана на ден 
17.12.2014 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И ОР-
ГАНИЗАЦИОНА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ОСНОВА-
ЊЕ И РАБОТА НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ 

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за кадровска, техничка и организа-
циона оспособеност за основање и работа на овластено 
правно лице за вршење услуги со хартии од вредност 
(,,Сл. весник на РМ“ број 110/2006 и 31/2010), во член 
3 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:  

,,За вршење на услугите предвидени во член 94 точ-
ка а), в), ѓ) и е), овластеното правно лице мора да има 
најмалку две лица во редовен работен однос што имаат 
дозвола за работење на брокер издадена од Комисијата 
од кои едно лице мора да има и дозвола за работење на 
инвестиционен советник издадена од Комисијата,,. 

Постојниот став 3 и ставот 4 се бришат. 
Ставот 5 кој станува став 4 се менува и гласи: 
,,За вршење на сите услуги предвидени во член 94, 

овластеното правно лице мора да има најмалку три ли-
ца во редовен работен однос, од кои едно лице што има 
дозвола за работење на брокер издадена од Комисијата, 
едно лице  што има дозвола за работење на брокер и 
дозвола за работење на инвестиционен советник изда-
дена од Комисијата, и едно лице кое ќе ја обавува услу-
гата од точка з) од член 94 од Законот (чување на хар-
тии од вредност што вклучува отворање и водење на 
сметки на хартии од вредност во свое име, а за сметка 
на клиенти во депозитар, отворање и водење на сметки 
на хартии од вредност и за своите клиенти кои не се 
сопственици на тие хартии од вредност, а за сметка на 
нивните клиенти и други услуги со хартии од вредност 
по налог на клиентот (исплата на достасани побарува-
ња од издавачите врз основа на достасани хартии од 
вредност, камати и дивиденди за сметка на сопствени-
ците на тие хартии од вредност, известување за собра-
нија на акционерите и застапување на тие собранија, 

плаќање на даночни обврски на клиентот врз основа на 
хартии од вредност кои се во негова сопственост и 
слично),,. 

Ставот 6 станува став  5. 
 

Член 2 
Во Правилникот, Членот 6 (Просторна оспособе-

ност) се менува и гласи: 
,,Под просторна оспособеност се подразбира дека 

овластеното правно лице треба да располага со четири 
посебни простории за вршење на услугите предвидени 
во член 94 од Законот, а воедно да обезбеди издвоеност 
на функциите,,. 

 
Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-
кот за кадровска, техничка и организациона оспособе-
ност за основање и работа на овластено правно лице за 
вршење услуги со хартии од вредност. 
 

Член 4 
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија,, 

 
Бр. 03-2039/1 Комисија за хартии од вредност 

17 декември 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

5991. 
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 
43/2014), а во врска со член 134 став (3) од Законот за 
инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ број 
12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија на сед-
ницата одржана на ден 24.12.2014 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА СОДРЖИНА, ФОРМА И 
РОКОВИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ 

ЗА РАБОТЕЊЕТО ОД СТРАНА НА ИНВЕСТИ-
ЦИСКИТЕ ФОНДОВИ, ДРУШТВАТА ЗА УПРА-

ВУВАЊЕ И ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА 
 

Член 1 
Со Правилникот за задолжителната содржина, фор-

мата и роковите за доставување на извештаите за рабо-
тењето од страна на инвестициските фондови, друш-
твата за управување и депозитарната банка (во поната-
мошниот текст: Правилник) се уредува содржината, 
формата и роковите за доставување на извештаите за 
работењето од страна на инвестициските фондови, 
друштвата за управување со инвестициски фондови и 
депозитарната банка. 
 

Член 2 
(1) Извештаите за работењето на инвестициските 

фондови, друштвата за управување со инвестициски 
фондови (во понатамошниот текст: Друштво)  и депо-
зитарната банка кои се доставуваат до Комисијата за 
хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комиси-
јата), се финансиските извештаи согласно член 114 и 
член 115 од Законот за инвестициски фондови и други 
извештаи кои се однесуваат на работењето на инвести-
циските фондови, друштвата за управување со фондо-
ви и депозитарната банка. 

(2) Со овој Правилник се регулира и доставувањето 
на не-финансиските извештаи (известувања) кои инвес-
тициските фондови, друштвата и депозитарната банка 
ги доставуваат до Комисијата согласно Законот за ин-
вестициски фондови и подзаконските акти кои произ-
легуваат од овој закон. 



26 декември 2014  Бр. 195 - Стр. 49 

 
 

Член 3 
Содржината и формата на финансиските извештаи 

на инвестициските фондови се пропишува со Законот 
за инвестициски фондови, Правилникот за сметковни-
от план, содржината на одделните сметки во сметков-
ниот план на отворените фондови, како и формата и 
содржината на финансиските извештаи на отворените 
фондови и со овој Правилник. 
 

Член 4 
(1) Друштво кое има регистрирано подружница во 

Република Македонија и продава удели на странски 
инвестициски фондови согласно Законот за инвести-
циски фондови е должно до Комисијата да доставува 
извештаи за своето работење согласно одредбите од 
Анекс 1 и извештајот од Анекс 3 односно сумарни по-
датоци за нето уплати и исплати направени од правни 
и физички лица од Република Македонија за претход-
ниот месец согласно со последниот датум на вреднува-
ње на претходниот месец. 

(2) Одредбите од овој Правилник во целост се при-
менуваат на друштвото за управување кое има основа-
но подружница надвор од Република Македонија од-
носно продава/издава удели/акции на инвестициски 
фондови надвор од Република Македонија. 

 
I. Типови на известувања, содржина и периоди на 

известувања кои се поднесуваат од страна на друш-
твата за управување со фондови, инвестициските 

фондови и депозитарните банки. 
 

1. Дневни известувања за инвестициските фондови 
     

Член 5 
(Извештаи за НАВ) 

 
(1)   Друштвото првиот работен ден по последниот 

ден од пресметковниот период одреден за пресметува-
ње на нето вредноста на имотот на инвестициски фонд 
и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел 
или по акции во инвестицискиот фонд (во понатамош-
ниот текст: НАВ) до Комисијата доставува извештај за 
вредноста на фондот, нето вредноста на фондот, вред-
носта на  уделот на денот на пресметката како и извеш-
тај за бројот на удели (акции) издадени до денот на 
вреднување. 

(2) Вреднувањето на инвестицискиот фонд се врши 
согласно со Правилникот за утврдување на нето вред-
носта на имотот на отворен и затворен инвестициски 
фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот 
по удел или по акции во инвестицискиот фонд. 

(3) Рокот за известување за нето вредноста на имо-
тот на фондот истекува во 23:59:59 часот на првиот ра-
ботен ден по последниот ден од пресметковниот пери-
од одреден за пресметување на нето вредноста на имо-
тот на инвестициски фонд и за пресметување на нето 
вредноста на имотот по удел или по акции во инвести-
цискиот фонд. 

(4) Известувањето за НАВ друштвата го доставува-
ат за секој фонд согласно упатството дадено во Анекс 1 
од овој Правилник.  

(5) Внесените податоци во системот треба да бидат 
потврдени од страна на депозитарна банка пред истите 
да бидат доставени до Комисијата. 

(6) Доколку депозитарната банка одбие да ги пот-
врди податоците за вреднувањето на инвестицискиот 
фонд, истата е должна да достави извештај за непра-
вилност од член 13 од овој Правилник по одобрување 
на дневниот извештај за вреднување. 

Член 6 
(Известувањa за трансакциите и структурата на вложу-

вањата) 
 
(1) Друштвото за секој инвестициски фонд со кој 

управува е должно најдоцна до десетиот ден од месе-
цот да достави Состојба на инвестицискиот фонд за 
претходниот месец и Извештај за трансакциите на ин-
вестицискиот фонд, заклучно со последниот ден на 
вреднување на инвестицискиот фонд за претходниот 
месец, во согласност со Упатството за пополнување на 
Матрица за Состојба и Матрица за Трансакции утврде-
ни во Анекс 2. 

(2) Друштвото е должно за секој инвестициски 
фонд со кој тоа управува најдоцна до десетиот ден од 
месецот да поднесе извештај за бројот на иматели на 
удели (акции) во инвестицискиот фонд како и извештај 
за бруто приливите и одливите согласно Упатството за 
поднесување извештај за имателите на удели (акции) 
од Анекс 2. 

 
Член 7 

(Останати месечни известувања) 
 
(1) Друштво поднесува месечен извештај за бројот 

на имателите на удели/акции согласно образецот од 
Анекс 3 најдоцна до десетиот ден во месецот и истиот 
се однесува за претходниот месец. 

(2) Друштвото е должно до Комисијата да достави 
почетна состојба за бројот на издадени и повлечени 
удели за секој инвестициски фонд со кој управува од 
неговото основање заклучно со 31.12.2014 година. 

(3) Друштво поднесува месечен извештај за начи-
нот на одржување на средствата на минималната ос-
новна главнина согласно образецот од Анекс 4 најдоц-
на до десетиот ден во месецот и истиот се однесува за 
претходниот месец. 

 
Член 8 

(Квартални, Полугодишни и Годишни извештаи) 
 
(1) Друштвото до Комисијата доставува квартални 

извештаи за работењето на секој отворен инвестициски 
фонд со кој управува за првиот и третиот квартал нај-
доцна до 20 Април (за првиот квартал) и 20 Октомври 
(за третиот квартал) во согласност со обрасците наве-
дени во Анекс 5. Кварталните извештаи се изработува-
ат за период од почетокот на годината заклучно со по-
следниот ден од кварталот за кој се однесува извешта-
јот.    

(2) Друштвото до Комисијата доставува полугоди-
шен и годишен извештај за работењето на секој отво-
рен инвестициски фонд со кој управува најдоцна до 01 
Септември (за полугодишните извештаи) и 01 Март (за 
годишниот извештај) во согласност со обрасците наве-
дени во Анекс 6. Полугодишниот и Годишниот извеш-
тај се изработува за период од почетокот на годината 
заклучно со последниот ден од периодот за кој се одне-
сува извештајот.  

(3) Друштвото до Комисијата доставува полугоди-
шен и годишен извештај за работењето на друштвото 
најдоцна до 01 Септември (за полугодишните извеш-
таи) и 01 Март (за годишниот извештај) во согласност 
со обрасците наведени во Анекс 7. Полугодишниот и 
Годишниот извештај се изработува за период од поче-
токот на годината заклучно со последниот ден од пери-
одот за кој се однесува извештајот.    
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II. Не- финансиски известувања кои се поднесуваат 
од страна на Друштвото и инвестицискиот фонд со 

кој тоа управува 
 

Член 9 
(Не-финансиски известувања) 

 
(1) Друштвото ја известува Комисијата за сите 

околности поврзани со работата на друштвото и инвес-
тициските фондови со кои тоа управува во рок од десет 
работни дена за една од долунаведените околности од-
носно активности: 

1. Промена на податоци за друштвото кои се внесе-
ни во трговскиот регистар, со поднесување на одлука и 
тековна состојба од Централниот регистар; 

2. Документи од одржано Собрание на акционери 
на друштвото: дневен ред, записник во прилог со сите 
донесени одлуки на Собраниетo; 

3. Записник од состанок на Надзорниот одбор, од-
носно Одборот на директори на друштвото кој ќе ги 
содржи сите донесени одлуки и прилози; 

4. Документи од одржано Собрание на затворениот 
фонд односно надзорен одбор на затворениот фонд кое 
ќе содржи дневен ред на состанокот, записник и сите 
донесени одлуки; 

5. Промена или информација за раскинување на до-
говорот кој затворениот фонд, го има склучено друш-
твото при што потребно е да се поднесе важечкиот до-
говор или неговото дополнување; 

6. Промена или раскинување на договорот со овлас-
тени учесници на пазарот на капитал (брокерски куќи) 
со кои друштвото има склучено договор за купување 
или продавање на хартии од вредност или други фи-
нансиски инструменти за сметка на инвестицискиот 
фонд во Република Македонија и во странство со под-
несување на новиот релевантен договор или измените 
и дополнувањата на веќе постоечкиот договор; 

7. Промена или раскинување на договорот со назна-
чениот внатрешен ревизор  со поднесување на новиот 
релевантен договор или измените и дополнувањата на 
веќе постоечкиот договор; 

8. Извештај од извршена внатрешна ревизија; 
9. Резултати и извештај од извршениот стрес тест 

на портфолиото на инвестициските фондови; 
10. Информација за пресметаниот принос по удел и 

стандардната девијација за секој инвестициски фонд; 
11. Известување за промена на било кој интерен акт на 

друштвото заедно со актот које е променет, како и причи-
ни поради кои е направена измена на интерниот акт; 

12.Известување согласно Правилникот за методо-
логијата за пресметување на ризиците од вложувањата 
во финансиски деривативни инструменти; 

13. Известување за донесена одлука за склучување 
или раскинување на договор за пренос на активности 
на трети лица на согласно Правилникот за начинот, по-
стапката, и видот на активности кои може друштвото 
за управување со инвестициски фондови да ги пренесе 
на трети лица; 

14. Измени во договорот кој друштвото го има 
склучено со депозитарната банка со поднесување на 
новиот договор, како и објаснување за причината пора-
ди која настанале измените; 

15. Пресметка за висината на минималната основна 
главнина на годишно ниво согласно Законот за инвес-
тициски фондови; 

16. Ревидирани финансиски извештаи за друштвото 
и инвестициските фондови со кои тоа управува; 

17. Извештај на органот на управување со образло-
жение за постигнатиот деловен резултат на инвести-
цискиот фонд, промена во портфолиото и планираната 
стратегија на вложувања во наредниот период. 

(2) Не-финансиските извештаи се доставуваат пот-
пишани и скенирани во PDF или word формат преку 
софтверската апликација за инвестициски фондови.  

 
Член 10 

(Поднесување барање за одобрување на рекламен  
материјал) 

 
(1) Друштвото поднесува барање за одобрување на 

рекламен материјал согласно член 55 од Законот за ин-
вестициски фондови по електронски пат преку соф-
тверската апликација. 

(2) Рекламниот материјал кој ќе биде предмет на 
одобрување од страна на Комисијата треба да биде 
прикачен како дел од барањето за одобрување на рек-
ламниот материјал во вид на Word или PDF документ. 

 
Член 11 

(Известување за грешка) 
 
(1) Кога при пресметување на нето вредноста на 

имотот на инвестицискиот фонд е откриена грешка, 
друштвото во најкус можен рок по откривање на греш-
ката е должно да достави извештај до Комисијата за 
направена грешка во пресметката на нето вредноста на 
имотот. 

(2) Извештајот од претходниот став треба да ги сод-
ржи следниве елементи: 

1.Дата на креирање на извештајот и датум на кој е 
утврдена грешката; 

2.Информации за точност, односно неточност на 
нето вредноста на имотот; 

3. Причината за грешката; 
4. Датум на престанок или очекуван датум на прес-

танок на грешката, како и опис на планираните актив-
ности за нејзино елиминирање; 

5. Проценка на износите на средства кои ќе треба 
да бидат вратени на инвеститорите поради направената 
грешка во пресметката на нето вредноста на имотот на 
фондот; 

6. Опис на мeрките кои ќе бидат преземени со цел 
да не се повтори истата грешка. 

 
III. Известувања кои треба да ги доставуваат депо-

зитарните банки на инвестициските фондови 
 

Член 12 
(Видови извештаи кои ги поднесуваат депозитарните 

банки) 
 
(1) Депозитарната банка до Комисијата поднесува 

извештај за: 
1.Неправилности во работењето на инвестицискиот 

фонд со кој депозитарната банка има склучено договор 
за вршење на услуги согласно Законот за инвестициски 
фондови.  

2.Известување за вложувања на инвестицискиот 
фонд во инструменти издадени од поврзани лица и но-
воиздадени хартии од вредност.  

 
Член 13 

(Известување за неправилност во работењето  
на инвестицискиот фонд) 

 
(1) Депозитарната банка поднесува извештај до Ко-

мисијата со детали за неправилностите кои произлегу-
ваат од активностите на инвестицискиот фонд кои би 
можело да претставуваат повреда на одредбите од ста-
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тутот и проспектот на инвестицискиот фонд или на од-
редбите на Законот за инвестициски фондови како и на 
општи акти и договорот кој инвестицискиот фонд 
(друштвото) го склучил со депозитарната банка. 

(2) Во случај кога депозитарната банка при извршува-
њето на услуги за поединечен фонд увиди неправилност, 
поднесува извештај до Комисијата во рок од три работни 
дена од денот кога е констатирана неправилноста. 

(3) Депозитарната банка го поднесува извештајот 
од ставот 1 до Комисијата  во согласност со Упатствата 
наведени во Анекс 8 во електронска форма преку соф-
тверот за известување на Комисијата. 

 
Член 14 

(Известување за трансакции кои се предмет  
на инвестиции) 

 
(1) Депозитарната банка поднесува извештај до Ко-

мисијата со информации за следните трансакции: 
1. Вложувања на инвестицискиот фонд во парични 

депозити во депозитарната банка на инвестицискиот 
фонд или лице кое е поврзано со друштвото или инвес-
тицискиот фонд; 

2. Вложување во новоиздадени хартии од вред-
ност во процесот на нивна иницијална јавна понуда 
односно во процесот на јавна понуда на хартии од 
вредност; 

3. Инструменти на пазарот на пари издадени од 
страна на депозитарната банка или од лице поврзано со 
друштвото или инвестицискиот фонд; 

 (2) Доколку некој инвестициски фонд има реализи-
рано некоја од трансакциите наведени во став 1, тогаш 
депозитарната банка во рок не подолг од пет работни 
дена по истекот на месецот, поднесува месечен извеш-
тај до Комисијата за трансакциите од став 1 согласно 
упатствата од Анекс 9. 

  
IV. Известување на барање на Комисијата 

 
Член 15 

Доколку Комисијата побара податоци или пак до-
полнителни извештаи од друштвото или депозитарната 
банка поврзани со работењето на инвестициските фон-
дови, депозитарната банка или пак друштвото, истите 
се должни да ги достават бараните податоци до Коми-
сијата во рок не подолг од пет работни дена од прие-
мот на барањето. 

 
V. Начин на известување 

 
Член 16 

(Известување до Комисијата) 
(1) Секое друштво кое има регистрирано подружни-

ца и продава удели  во Република Македонија е долж-
но да објавува податоци согласно член 4 од овој Пра-
вилник. 

(2) Доколку во веќе доставените податоци односно 
извештаи до Комисијата има потреба од било какви ко-
рекции, друштвата, депозитарните банки и подружни-
ците на странски друштва се должни исправките од-
носно корегираните извештаи да ги достават веднаш по 
увидување на грешката, но не подолго од временскиот 
рок определен од Комисијата. 

(3) Во случај на неуспешна достава или нефункцио-
нирање на електронскиот систем за известување (соф-
тверската апликација) друштвата, односно депозитар-
ните банки се должни веднаш да го пријават проблемот 
до Комисијата. 

(4) Доколку во рокот за поднесување на било кој од 
извештаите наведени во овој Правилник софтверската 
апликација за известување на инвестициските фондови 
не почне да функционира тогаш друштвата и депози-

тарните банки се должни да ги достават извештаите во 
пропишаната форма на е-меил адресата на Комисијата 
khv@sec.gov.mk.  

(5) Веднаш откако врската со апликацијата ќе биде 
повторно воспоставена, друштвата и депозитарните 
банки се должни да ги поднесат сите извештаи преку 
истата. 

(6) Сите извештаи кои ќе бидат доставени преку со-
фтверската апликација до Комисијата треба да бидат 
потпишани со квалификуван дигитален сертифакт. 

 
Член 17 

(Известување за потребите на НБРМ) 
(1) Друштвото за секој отворен инвестициски фонд 

со кој управува е должно до Комисијата да доставува 
извештаи за потребите на Народна Банка на Република 
Македонија (во понатамошниот текст: НБРМ) 

(2) Извештаите од став 1 се изработуваат согласно 
следниве акти донесени од страна на НБРМ: Одлуката 
за начинот, формата и роковите за доставување статис-
тички податоци и информации за средствата и об-
врските на останатите финансиски институции, Одлу-
ката за начинот и постапката на известување за тран-
сакции со нерезиденти и Упатството за начинот и по-
стапката за известување и состојбата и промените на 
вложувањето на резидентите во хартии од вредност на 
странските финансиски пазари. 

(3) Друштвото е должно до Комисијата да испраќа 
точни, навремени и целосни извештаи согласно Одлу-
ките и Упатствата на Народна Банка на Република Ма-
кедонија. 

(4) Друштвото за управување е должно да ги дос-
тави извештаите од став 1 на овој член најдоцна пет де-
на пред истекот на крајниот рок даден од страна на 
НБРМ. 

(5) За точноста и роковите за доставување на из-
вештаите од став 1 секое друштво одговара пред Коми-
сијата согласно Законот за инвестициски фондови и 
овој Правилник.  

 
VI. Преодни и завршни одредби 

                                                                       
Член 18 

Овој Правилник влегува во сила со денот на него-
вото објавување во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 01.01.2015 година. 

 
Член 19 

Со почеток на примена на овој Правилник преста-
нуваат да важи Правилникот за задолжителната сод-
ржина, форма и рокови за доставување на извештаите 
за работењето од страна на инвестициските фондови, 
друштвата за управување и депозитарната банка, од-
редбите од член 7 од Правилникот за утврдување на 
структурата, пресметката и начинот на одржување на 
средствата на минималната основна главнина на друш-
твото за управување со инвестициски фондови, член 12 
од Правилникот за формата, содржината и начинот на 
водење на Регистарот на инвестициски фондови и на-
чинот на утврдување на идентификацискиот број на 
инвестицискиот фонд и одредбите од член 3 став 3 од 
Правилникот за методологијата за пресметување на ри-
зиците од вложувањата во финансиски деривативни 
инструменти. 
 

Бр. 03-2073/1 Комисија за хартии од вредност 
 24 декември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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5992. 
Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013, 188/2013 и 43/2014 ) и врз основа на член 5 
став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен 
весник на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 
67/2010, бр. 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија на седницата од-
ржана на ден 24.12.2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРУКТУ-
РАТА, ПРЕСМЕТКАТА И НАЧИНОТ НА ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА МИНИМАЛНАТА 
ОСНОВНА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО ЗА УП-
РАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за утврдување на структурата, 
пресметката и начинот на одржување на средствата на 
минималната основна главнина на друштвото за упра-
вување со инвестициски фондови („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/2010) во член 4 во али-
неја 3 “точката” се заменува со “точказапирка” и се до-
дава нова алинеја која гласи: 

- “До 30% од потребниот износ на средства во уде-
ли на отворени инвестициски фондови кои имаат доз-
вола за работа издадена од Комисијата, под услов 
друштвото да не управува со истите.”   

 
Член 2 

Во член 5 од Правилникот за утврдување на струк-
турата, пресметката и начинот на одржување на сред-
ствата на минималната основна главнина на друштвото 
за управување со инвестициски фондови пред зборот 
“Долгорочни” се додава “(1)”. Во членот 5 од Правил-
никот се додава нов став (2) кој гласи: 

“(2) Дневната вредност на уделите се пресметува 
согласно јавно објавената вредност на уделите на отво-
рените инвестициски фондови потврдена од страна на 
депозитарна банка.” 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија “. 

 
Бр. 03-2074/1 Комисија за хартии од вредност 

24 декември 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
___________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

5993. 
Врз основа на член 20, став (1) алинеја 13 од Зако-

нот за безбедност на храната (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 
187/13 и 43/14), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ ПЛАС-

ТИЧЕН КУЈНСКИ ПРИБОР ОД ПОЛИАМИД И 

МЕЛАМИН КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ИС-

ПОРАЧАНИ ОД КИНА И ХОНГ КОНГ  ПРИ УВОЗ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА(
*
) 

 

Член 1 

Сите пратки на пластичен кујнски прибор од полиа-

мид и меламин, кои доаѓаат во контакт со храната на 

луѓето и кои потекнуваат или се испорачани од Кина и 

Хонг Конг, подлежат на проверка и преглед при нивни-

от увоз во Република Македонија. 

 

Член 2 

Посебните барања за безбедност на индивидуални-

те супстанции или групи на супстанции што доаѓаат во 

контакт со храната треба да се во согласност со член 9 

од Правилникот за општите барања за безбедност на 

материјалите и производите што доаѓаат во контакт со 

храната. 

 

Член 3 

Одделни изрази употребени во ова решение го има-

ат следново значење: 

1) „пластични кујнски садови и прибор‟ се пластич-

ни материјали и предмети како што се опишани во 

член 3 став (1) точки (а), (б) и (в) и пластични слоеви 

од член 3 став (1) точки (г) и (д) од Правилникот за по-

себни барања за безбедност на пластични материјалите 

и производите што доаѓаат во контакт со храната(
*1

);  

2) „пратка‟ е количина на пластични кујнски садови 

и прибор од полиамид и меламин опфатени со ист до-

кумент/исти документи, транспортирани со исто вози-

ло и со потекло од иста трета земја; 

3) „надлежен орган‟ е Агенцијата за храна и ветери-

нарство (во понатамошниот текст: Агенцијата); 

4) „определено место на увоз‟ значи првото влезно 

место на пратката на територијата на Република Маке-

донија; 

5) „проверка на документите‟ значи проверка на до-

кументите наведени во член 4 од ова решение; 

6) „идентификациска проверка‟ е визуелна инспек-

ција, која има за цел да гарантира дека документите 

кои ја придружуваат пратката одговараат на содржина-

та на пратката и 

7) „физичка проверка‟ е земање мостри за анализа и 

лабораториско испитување или друга проверка потреб-

на за да се провери усогласувањето со барањата во од-

нос на ослободувањето на примарни ароматични ами-

ни и формалдехид утврдени во Правилникот за посеб-

ните барања за безбедност на пластични материјали и 

производи што доаѓаат во контакт со храната(
*2

). 

                                                                 
() Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на 
Комисијата (ЕУ) бр. 284/2011 од 22 март 2011 во која се 

пропишани посебните барања и детални постапки за увоз на 

пластични кујнски садови од полиамид и меламин со потекло или 
испратени од Кина и Хонг Конг, CELEX бр. 3211R0284. 
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Член 4 

(1) Пратките од член 1 на оваа решение, кои се со 

потекло или испратени од Кина и Хонг Конг, може да 

се увезат во Република Македонија, доколку увозникот  

приложи изјава за секоја пратка, со која се потврдува 

дека пратката ги исполнува  условите за ставање во 

промет на примарни ароматски амини (ПАА) и  фор-

малдехид во согласност со Прилог 1 табела 1 и со При-

лог 2 од Правилникот за посебните барања за безбед-

ност на пластични материјали и производи што доаѓаат 

во контакт со храната(
*3

). 

(2) Формата и содржината на изјавата од став (1) на 

овој член се дадени во Прилог  кој е составен дел на 

ова решение. 

(3) Во прилог на изјавата од став (1) на овој член 

треба да се достави и лабораториски резултат кој сод-

ржи: 

1) во однос на пластичните кујнски садови и при-

бор од полиамид, резултати од анализи кои докажуваат 

дека тие не испуштаат во храната или во симулантите-

на храна примарни ароматични амини во количини кои 

можат да се откријат. Границата на откривање се одне-

сува на збирот на примарни ароматични амини. За це-

лите на анализата, границата на откривање за примар-

ните ароматични амини е одредена на 0,01 mg/kg храна 

или симуланти на храна или 

2) во однос на пластичните кујнски садови и при-

бор од меламин, резултати од анализи кои докажуваат 

дека тие не испуштаат во храната или симулантите на 

храна формалдехид над 15 mg/kg храна. 

(4) Инспекторот за храна на определеното место за 

влез на храна во Република Македонија, на изјавата од 

став (1) на овој член треба да назначи дали пратката ги 

исполнува условите за ставање во промет согласно 

Правилникот за посебните барања за безбедност на 

пластични материјали и производи што доаѓаат во кон-

такт со храната
(*2

). 

 

Член 5 

Увозникот  или  неговиот  застапник,  треба  да  го  

известат  инспекторот  за  храна  на определеното мес-

то за влез на храна во Република Македонија, за прис-

тигнување на секоја пратка од член 1 на оваа решение, 

најмалку два дена пред нејзиното пристигнување. 

 

Член 6 

(1) Инспекторот за храна на определеното место за 

влез на храна во Република Македонија, врши:  

а) проверка и преглед на документите на сите прат-

ки од член 1 на оваа решение, во рок од два работни 

дена од нивното пристигнување и 

б) идентификациски и физички проверки, вклучу-

вајќи лабораториска анализа на 10% од пратките и тоа 

на начин на кој увозниците и нивните претставници не-

ма да бидат во состојба да предвидат дали одредена 

пратка ќе подлежи на такви проверки, при што резул-

татите од физичките проверки треба да се на распола-

гање веднаш штом тоа е технички можно. 

(2) Доколку лабораториските анализи од став (1) 

точка б) на овој член укажуваат на неусогласност, вед-

наш се известува Агенцијата. 

Член 7 

(1) Инспекторот за храна на определеното место за 

влез на храна во Република Македонија може да дозво-

ли понатамошен транспорт на пратките со потекло или 

испратени од Кина и Хонг Конг и складирање во мага-

цин кој е регистриран во Агенцијата, се до добивање на 

резултатите од проверките од член 6 став (1) точка б) 

на ова решение. 

(2) Доколку инспекторот за храна на определеното 

место за влез на храна во Република Македонија дозво-

ли понатамошен транспорт и складирање од став (1) на 

овој член, тој го известува инспектор за храна надле-

жен на местото на дестинација и обезбедува копија од 

изјавата од член 4 на ова решение и резултати од про-

верките наведени во член 6 став (1) точка б) на ова ре-

шение, штом тие се достапни. 

(3) Пратките остануваат под постојан надзор од 

страна на инспекторите за храна и не можат да бидат 

менувани на било кој начин за времето додека не бидат 

готови резултатите наведени во член 6 став (1) точка б) 

на ова решение. 

 

Член 8 

Пластични кујнски садови и прибор од полиамид и 

меламин со потекло или испратени од Кина и Хонг 

Конг може да се стават во промет доколку се пропрате-

ни со изјава од член 4 на ова решение. 

 

Член 9 

По завршувањето на проверките од член 6 став (1) 

на ова решени Агенцијата ги чува следните информа-

ции: 

1) податоци за секоја проверена пратка, вклучу-

вајќи: 

(а) количина изразена во број на артиклите и 

(б) земја на потекло; 

2) број на пратки, кои се подложени на земање при-

мероци и анализа и 

3) резултати од контролите наведените во член 6. 

 

Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за проверка и преглед 

на пратки пластичен кујнски прибор од полиамид и ме-

ламин кои потекнуваат или се испорачани од Кина и 

Хонг Конг при увоз во Република Македонија („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 68/11). 

 

Член 11 

Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 
 

        Бр. 02-2656/5                      Директор на Агенција 

5 декември 2014 година          за храна и ветеринарство, 

             Скопје                     м-р Зоран Поповски, с.р. 
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5994. 
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕМЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА 
ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско по-

текло при увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11, 129/11, 
181/11, 65/12, 95/12, 135/12, 9/13, 48/13, 56/13, 110/13, 150/13, 12/14, 66/14, 123/14 и 168/14) Прилогот 1 се заме-
нува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова решение. 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
        Бр. 16-8898/3                                        Директор на Агенција 

23 декември 2014 година                          за храна и ветеринарство, 

             Скопје                                     м-р Зоран Поповски, с.р. 
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5995. 

Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2 од Законот 

за ветеринарно здравство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), 

директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, 

донесе 

 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ 

И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВ-

СТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ 

СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ОД 

ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ВО  

2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

Општа одредба 

 

Со оваа наредба се определуваат ветеринарните 

мерки и контроли за заштита на јавното здравство од 

контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од жи-

вотните или од производите од животинско потекло 

кои треба да се извршат во 2015 година. 

 

Член 2 

Mониторинг на резидуи и недозволени супстанции 

 

(1) Мониторингот над одгледувањето на животните 

и примарното производство на храна од животинско 

потекло се врши заради откривање на присуство на ре-

зидуи од ветеринарно медицински препарати и конта-

миненти и недозволени супстанции во живи животни и 

храна од животинско потекло, нивните производи и су-

ровини, и суровини и храната за животни како и нивна-

та животна средина, за  заштита на здравјето на луѓето 

и обезбедување на услови за несметан промет со про-

изводи од животинско потекло.  

(2) Мониторингот се спроведува на: фарми, кла-

ници, млекарници, објекти за одгледување на животни 

и преработка на производи и храна од животинско по-

текло и други оператори со храна од животинско по-

текло.  

(3) Мониторингот на резидуи, контаминенти и не-

дозволени супстанции се спроведува согласно Правил-

никот за начинот на вршење на мониторинг и контрола 

на присуството на резидуи и контаминенти во живите 

животни и храната од животинско потекло, начинот на 

вршење на официјалните контроли и постапките за мо-

ниторинг и контрола на резидуи и недозволени суп-

станции и мерките кои се преземаат во случај на сом-

нение и на позитивен наод на присуство на резидуи и 

недозволени супстанции (
*1

) и согласно Националната 

мониторинг програма за контрола на резидуи од вете-

ринарно медицински препарати и контаминенти во жи-

ви животни и храна од животинско потекло за 2015 го-

дина.  

(4) Средствата за надоместување на трошоците за 

земањето мостри и лабораториските  испитувања се 

обезбедуваат согласно Програмата за користење на 

средствата за ветеринарно јавно здравство во 2015 го-

дина. 

(5) Освен мониторингот на резидуи, контаминенти 

и недозволени супстанции од став (3) на овој член, опе-

раторите со храна треба  да обезбедат и контрола на ре-

зидуи врз основа на сопствена анализа на ризик, специ-

фичен за одреден вид/категорија на објект, потеклото 

на суровината и производниот процес.  

 

Член 3 

Мониторинг на безбедност и хигиенска исправност 

на храната од животинско потекло 

 

(1) Мониторингот на безбедност на храната од жи-

вотинско потекло се врши заради утврдување на степе-

нот на исполнување на барањата за безбедност и хиги-

енска исправност на храната од животинско потекло.  

(2) Мониторингот на безбедност на храната од жи-

вотинско потекло се врши во сите фази на ланецот на 

производство, прометот и употребата на храната од 

животинско потекло.  

(3) Средствата за надоместување на трошоците за 

земањето мостри и лабораториските испитувања се 

обезбедуваат согласно Програмата за користење на 

средствата за ветеринарно јавно здравство во 2015 го-

дина. 

(4) Освен мониторинг на безбедност на храната од 

животинско потекло од став (1)  на овој член, операто-

рите со храна треба  да обезбедат контрола и монито-

ринг на безбедност и хигиенска исправност врз основа 

на сопствена анализа на ризик, специфичен за одреде-

ни вид/категорија на објект, потеклото на суровината и 

производниот процес.  

(5) Операторите кои произведуваат храна од живо-

тинско потекло треба да земаат и доставуваат на лабо-

раториска анализа мостри од сите суровини кои се ко-

ристат за производство, а еднаш месечно и репрезента-

тивна мостра од готовите производи за утврдување на 

исполнувањето на барањата за безбедност од аспект на 

микробиолошките и хемиските опасности и ризици врз 

основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за 

одредени вид/категорија на објект, потеклото на суро-

вината и производниот процес. Една третина од пред-

видените мостри на операторот треба да се земе под 

директен надзор на официјален ветеринар со цел вери-

фикација на внатрешните системи на контрола.  

 

Член 4 

Мониторинг на афлатоксин  

во млеко 
 
(1) Операторите со млеко треба да спроведуваат по-

стапки со кои ќе се  обезбеди исполнување на барањата 

за максималните нивоа на микотоксини од Правилни-

кот за општите барања за безбедност на храната во од-

нос на максималните нивоа на одделни контаминенти 
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(
*2

) Прилог дел 2 точка 2.1.13 (афлатоксин М 1) со ла-

бораториско испитување, кои треба да вклучуваат и ла-

бораториско испитување при прием на сурово млеко и 

млеко во објектите за преработка на млеко.  

(2) Лабораториското испитување од став (1) на овој 

член треба да се врши со метод на репрезентативна 

мостра најмалку еднаш во две недели под надзор на 

официјален ветеринар.  

 

Член 5 

Мониторинг на присуство  

на Listeria Monocitogenes 

 

(1) Операторите со храна од животинско потекло 

треба да востановат процедура за испитување на репре-

зентативен примерок од најмалку една мостра по група 

на производи (по тип на производство - третман и тип 

на суровина), на готов производ и брисеви од работна-

та средина еднаш месечно со цел исполнување на по-

себните барања за безбедност на храната на Listeria 

monocytogenes по однос на микробиолошките критери-

уми согласно Правилникот за посебните барања кои се 

однесуваат на микробиолошките критериуми за храна. 

(2) Земањето на мостри за лабораториското испиту-

вање од став (1) на овој член треба да се врши под над-

зор на официјален ветеринар.” 

 

Член 6 

Мониторинг на зоонози и причинители  

на зоонози 

 

(1) Мониторингот на зоонози и причинители на зо-

онози се врши заради идентификување и карактеризи-

рање на опасностите, процена на изложеноста и ут-

врдување на ризикот поврзан со зоонози и причините-

ли на зоонози, со цел заштита на здравјето на луѓето и 

обезбедување на услови за несметан промет со произ-

води од животинско потекло.  

(2) Мониторингот на зоонози и причинители на зо-

онози се врши во сите фази на ланецот на производ-

ство на храна, а особено на ниво на примарно произ-

водство, вклучително и производство на храна за жи-

вотни.  

(3) Средствата за надоместување на трошоците за 

земањето мостри и лабораториските испитувања се 

обезбедуваат согласно Програмата за користење на 

средствата за ветеринарно јавно здравство во 2015 го-

дина. 

(4) Освен мониторингот на зоонози и причинители 

на зоонози од став (1) на овој  член  кој се спроведува 

согласно оваа наредба, операторите со храна треба да 

обезбедат и контрола на зоонозите и причинителите на 

зоонози  врз основа на сопствена анализа на ризик, спе-

цифичен за одредени вид/категорија на објект, потек-

лото на суровината и производниот процес.  

 (5) Операторите кои произведуваат храна за живот-

ни треба да земаат и да доставуваат мостри за вршење 

на бактериолошка анализа во лабораторија од сите су-

ровини од животинско потекло кои се користат за про-

изводство на храна за животни, пред приготвувањето 

на храна за животни, а еднаш месечно и репрезентатив-

на мостра од сите готови крмни смески.  

(6) Заради утврдување на сите видови салмонела 

потребно е во резултатите од лабораториски наод да се 

наведат сите серотипови утврдени со лабораториското 

испитување. 

 

Член 7 

Мониторинг на квалитетот на храната  

од животинско потекло 

 

(1) Мониторингот на квалитетот на храната од жи-

вотинско потекло се врши заради утврдување на степе-

нот на исполнување на барањата за квалитет на храна-

та од животинско потекло од страна на операторите со 

храна од животинско потекло.  

(2) Мониторингот се врши во сите фази на ланецот 

на производство и промет на храната.  

(3) Средствата за надоместување на трошоците за 

земањето мостри и лабораториските испитувања се 

обезбедуваат согласно Програмата за користење на 

средствата за ветеринарно јавно здравство во 2015 го-

дина. 

 

Член 8 

Мониторинг на безбедност, хигиенска исправност и 

квалитет на храната за животни и други производи 

за исхрана на животните 

 

(1) Мониторингот на безбедност, хигиенска исправ-

ност и квалитет на храната за животни се врши заради 

утврдување на степенот на исполнување на барањата 

за безбедност, хигиенска исправност и квалитет на хра-

ната за животни и другите производи за исхраната на 

животните.  

(2) Мониторингот на безбедност, хигиенска исправ-

ност и квалитет на храната за животни се врши во сите 

фази на ланецот на производство и промет на храната 

за животни.  

(3) Средствата за надоместување на трошоците за 

земањето мостри и лабораториските испитувања се 

обезбедуваат согласно Програмата за користење на 

средствата за ветеринарно јавно здравство во 2015 го-

дина. 

(4) Освен мониторинг на безбедност, хигиенска ис-

правност и квалитет на храната за животни и други 

производи за исхрана на животните од став (1)  на овој 

член, операторите со храна за животни треба  да обез-

бедат контрола и мониторинг на безбедност, хигиенска 

исправност и квалитетот на храната за животни врз ос-

нова на сопствена анализа на ризик, специфичен за од-

редени вид/категорија на објект, потеклото на сурови-

ната и производниот процес.  

(5) Операторите кои произведуваат храна за живот-

ни треба да земаат и доставуваат на лабораториска ана-

лиза мостри од сите суровини кои се користат за про-
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изводство на храна за животни, пред приготвувањето 

на храна за животни, а еднаш месечно и репрезентатив-

на мостра од сите готови крмни смески за утврдување 

на исполнувањето на барањата за безбедност од аспект 

на микробиолошките критериуми и присуство на кон-

таминенти и непожелни супстанции врз основа на соп-

ствена анализа на ризик, специфичен за одредени 

вид/категорија на објект, потеклото на суровината и 

производниот процес. Една третина од предвидените 

мостри на операторот треба да се земе под директен 

надзор на официјален ветеринар со цел верификација 

на внатрешните системи на контрола.  

(6) Операторите кои увезуваат храна за животни 

треба да земаат и доставуваат на лабораториска анали-

за мостри од сите суровини и крмни смески кои ги уве-

зуваат за утврдување на исполнување на барањата за 

безбедност од аспект на микробиолошки критериуми и 

присуство на контаминенти и непожелни супстанции 

врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен 

за одредени вид/категорија на објект, потеклото на су-

ровината и производниот процес.  

(7) Операторите од став (6) на овој член земањето 

на мостри го вршат врз основа на изготвен план кој 

содржи лабораториско испитување на секои први пет 

увезени  пратки на храна за животни од еден произво-

дител, односно тип на храна за животни со опфат на  

сите релевантни ризици за безбедност  (микробио-

лошко, хемиско, биолошки токсини (афлатоксин), кон-

таминенти (олово), месно коскено брашно)  во завис-

ност од сировините и готовата храна за животни, од-

носно типот на крмната смеска која се увезува и по-

следователен интервал на испитување на следните 

пратки во периоди не подолги од три  месеци. Една 

третина од предвидените мостри на операторот треба 

да се земе под директен надзор на официјален ветери-

нар со цел верификација на внатрешните системи на 

контрола. 

 

Член 9 

Контрола на микробиолошки критериумите  

за сурово млеко 

 

Сите оператори со храна (примарни производители 

на млеко и објекти за преработка на млеко) кои ставаат 

во промет млеко за исхрана на луѓето треба да вршат  

испитување на суровото млеко во согласност со крите-

риумите за соматски клетки и број на микроорганизми 

на ниво на одгледувалиште најмалку два пати месечно 

согласно  Правилникот за посебните барања за безбед-

ност и хигиена и начинот и постапката на вршење на 

службените контроли на млекото и млечните произво-

ди (
*3

).  

 

Член 10 

Контрола на операторите со храна кои  

произведуваат млеко 

 

Агенцијата за храна и ветеринарство спроведува 

официјални контроли на 20% од регистрираните одгле-

дувалишта за производство на млеко и зема мостри на 

млеко за утврдување на исполнување на условите за 

производство на сурово млеко согласно Правилникот 

за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот 

и постапката на вршење на службените контроли на 

млекото и млечните производи (
*3

) во однос на:   

- вкупниот број на микроорганизми; 

- бројот на соматски клетки; 

- хемиски состав и 

- присуство на антибиотици, резидуи и недозволени 

супстанци.   

 

Член 11 

Микробиолошки критериуми 

 

(1) Заради спроведување на лабораториските испи-

тувањата на храната од животинско потекло во однос 

на усогласеноста со микробиолошките критериуми ут-

врдени во Правилникот за посебните барања за безбед-

ност на храната по однос на микробиолошките крите-

риуми (
*4

) операторите со храна од животинско потек-

ло треба да воспостават соодветни планови за земање 

на мостри за испитувања на вредностите на определе-

ните микробиолошки критериуми, и спроведување на 

анализи и имплементирање на корективни активности.   

(2) Планот за земање на мостри за одреден вид/ка-

тегорија на објект треба да содржи најмалку број на 

мостри и временскиот интервал на кој се земаат ис-

тите. Планот за земањето мостри е даден во Прилог кој 

е составен дел на оваа наредба.   

(3) Кога резултатите од извршените испитувања се 

незадоволителни, операторите со храна треба да презе-

ма мерки согласно Правилникот за посебните барања 

за безбедност на храната во однос на микробиолошки-

те критериуми (
*4

) и други активности неопходни за 

заштита на здравјето на потрошувачите.  

(4) Официјалните ветеринари земаат мостри за ут-

врдување на исполнување на микробиолошките крите-

риуми и верификување на критериумите за безбеднос-

та на храната и критериумите за хигиената на процесот 

согласно Правилникот за посебните барања за безбед-

ност на храната по однос на микробиолошките крите-

риуми (
*4

) врз основа на анализа на ризик или при сом-

неж дека храната не е безбедна.    

(5) Средствата за надоместување на трошоците за 

земањето мостри и лабораториското испитување од 

став (4) на овој член се обезбедуваат согласно Програ-

мата за користење на средствата за ветеринарно јавно 

здравство во 2015 година. 

 

Член 12 

Контрола на штетници 

 

 Заради заштита на здравјето на луѓето, заштита на 

животната средина и здравствена заштита на живот-

ните, операторите со храна од животинско потекло и 

храна за животни треба да воспостават соодветни прог-

рами за контрола на штетници, согласно технолошките 

карактеристики на процесот на призводство на опера-
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торот. Дератизацијата треба да се спроведе од операто-

рот со храна односно правни лица кои се одобрени за 

вршење на таа дејност согласно прописите од областа 

на здравството и ветеринарното здравство. 

 

Член 13 

Mониторинг на резидуи и недозволени супстанци, мо-

ниторинг на хигиенската исправност и квалитет на 

храната од животинско потекло и храната за животни 

и микробиолошки критериуми при увоз на производи 

од животинско потекло и храната за животни 

 

(1) Официјалните ветеринари и официјалните вете-

ринари на граничен премин земаат мостри од храна од 

животинско потекло, производи од животинско потек-

ло и храната за животни кои се увезуваат во Република  

Македонија со цел вршење на мониторинг заради от-

кривање на присуство на резидуи и недозволени суп-

станци кај живи животни, нивните производи и суро-

вини со цел заштита на здравјето на луѓето и обезбеду-

вање на услови за несметан промет со производи од 

животинско потекло. 

(2) Официјалните ветеринари и официјалните вете-

ринари на граничен премин земаат мостри на храна од 

животинско потекло и храната за животни кои се уве-

зуваат во Република  Македонија со цел вршење на мо-

ниторинг на хигиенската исправност и квалитет на хра-

ната од животинско потекло и храната за животни за-

ради утврдување на степенот на исполнување на бара-

њата за хигиенска исправност и квалитет на храната од 

животинско потекло и храната за животни.  

(3) Официјалните ветеринари и официјалните вете-

ринари на граничен премин земаат мостри на храната 

од животинско потекло и храната за животни која се 

увезува во Република Македонија заради утврдување 

на исполнувањето на условите на микробиолошките 

критериуми и верификување на критериумите за без-

бедноста на храната и критериумите за хигиената на 

процесот согласно Правилникот за посебните барања 

за безбедност на храната по однос на микробиолошки-

те критериуми (
*4

) и прописите за безбедност на храна 

за животни. 

(4) Лабораториските испитувања на мострите од 

ставовите (1), (2) и (3) од овој член се на товар на 

Агенцијата за храна и ветеринарство, а средствата за 

надоместување на трошоците се обезбедуваат согласно 

Програмата за користење на средствата за ветеринарно 

јавно здравство во  2015 година.   

(5) Средствата за надоместување на трошоците за 

земањето мостри при задолжителното лабораториско 

испитување на следните десет пратки со производи од 

животинско потекло и храната за животни, во случај 

кога производите од животинско потекло и храната за 

животни не ги исполнуваат условите утврдени со про-

писите од областа на ветеринарното здравство и без-

бедност на храната се на товар на увозникот на произ-

водите.  

(6) Во случај на добиен позитивен наод од лабора-

ториските испитувања на производи од животинско по-

текло и храна за животни кога земањето мостри од  

ставовите (1), (2) и (3) од овој член се спроведени при 

постоење на сомнеж, трошоците за земањето мостри се 

на товар на увозникот на производите. 

(7) Спроведувањето на мерките од ставовите (1), (2) 

и (3) од овој член се врши согласно одредбите од Пра-

вилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, 

листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, 

формата и содржината на ветеринарно - здравствениот 

сертификат или други документи што ја придружува 

пратката со живи животни, аквакултура и производи од 

животинско потекло, како и начинот и постапката на 

вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на 

пратка со живи животни, аквакултура и производи од 

животинско потекло (
*5

). 

(8) Освен мониторингот на безбедноста, хигиенска-

та исправност и квалитетот на храната од животинско 

потекло од став (1) на овој член, операторите со храна 

треба да обезбедат контролата и мониторинг на безбед-

носта, хигиенската исправност и квалитет на храната 

од животинско потекло врз основа на сопствена анали-

за на ризик, специфичен за одредени вид/категорија на 

објект, потеклото на суровината и производниот про-

цес. 

(9) Операторите кои увезуваат храна треба да зема-

ат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од 

сите видови на храна кои ги увезуваат заради утврдува-

ње на исполнување на барањата за безбедност од ас-

пект на микробиолошките критериуми и присуство на 

контаминенти и непожелни супстанции врз основа на 

сопствена анализа на ризик, специфичен за одредени 

вид/категорија на објект, потеклото на суровината и 

производниот процес.  

(10) Операторите од став (9) на овој член земањето 

на мостри го вршат на основа на изготвен план кој сод-

ржи лабораториско испитување на секои први пет уве-

зени пратки на храна од животинско потекло од еден 

производител односно тип на храна со опфат на  сите 

релевантни ризици по безбедност (микробиолошко, хе-

миско, биолошки токсини и контаминенти)  во завис-

ност од видот и типот на храна од животинско потекло 

и последователен интервал на испитување на следните 

пратки во периоди не подолги од три месеци.  
 

Член 14  

Влегување во сила 

 

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр.11-8799/2  

23 декември 2014 година Директор, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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5996. 
Врз основа на член 81 став (5) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУ-
ВАЊЕ, ЕМБРИОНИ И ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ, ЛИСТИ НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ДОЗВОЛЕН НИВНИОТ 

УВОЗ И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ 
ДРУГ ДОКУМЕНТ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВА ПРАТКАТА (

*
) 

 
Член 1 

Во Правилникот за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листи на 
трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат 
или друг документ што ја придружува пратката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/13), При-
логот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
        Бр. 07-7955/5                                        Директор на Агенција 

16 декември 2014 година                          за храна и ветеринарство, 

             Скопје                                     м-р Зоран Поповски, с.р. 

_______________ 
 
 *Со овој правилник не се врши усогласување со европското законодавство. 
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