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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

179. 

Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-

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

97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 22.1.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 
ГОДИНА 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма на Јавното претпријатие Служ-

бен весник на Република Македонија за 2018 година, 

бр.01-7781/1 од 26.12.2017 година, усвоена од Управ-

ниот одбор на Јавното претпријатие „Службен весник 

на Република Македонија“, на седницата одржана на 

26.12.2017 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-8858/1-17 Заменик на претседателот 

22 јануари 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

180. 

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 22.1.2018 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука, се дава во закуп недвижна ствар – 

дел од кровна површина на објектот во зграда бр.1 влез 

1, со површина од 40 м2, кој се наоѓа на ул.„Свети Ки-

рил и Методиј“ бр.54 во Скопје, на КП бр.11613, КО 

Центар 1, запишан во Имотен лист бр.53637, сопстве-

ност на Република Македонија.  

      

Член 2 

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-

но наддавање, преку електронски систем за јавно над-

давање со кој управува и оперира Министерството за 

финансии - Управа за имотно-правни работи, со проце-

нета вредност утврдена согласно Процената од Бирото 

за судски вештачења број СВ V 4/18, од 16.01.2018 го-

дина во која е проценета вкупната вредност на недвиж-

ната ствар во износ од 8.856.000,00 денари.   

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 

0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната 

ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 44.280,00 

денари без ДДВ.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

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

                                                                 

Член 3 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-950/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

181. 

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна  сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 

и 190/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 22.1.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука, се дава во закуп недвижна ствар - 

дел од кровна површина на објектот во зграда бр.1 влез 

1, со површина од 35 м2, кој се наоѓа на ул.„Свети Ки-

рил и Методиј“ бр.54 во Скопје, на КП бр.11613, КО 

Центар 1, запишан во Имотен лист бр.53637, сопстве-

ност на Република Македонија.  

      

Член 2 

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-

но наддавање, преку електронски систем за јавно над-

давање со кој управува и оперира Министерството за 

финансии - Управа за имотно-правни работи, со проце-

нета вредност утврдена согласно Процената од Бирото 

за судски вештачења број СВ V 4/18, од 16.01.2018 го-

дина во која е проценета вкупната вредност на недвиж-

ната ствар во износ од 7.749.000,00 денари.   

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 

0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната 

ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 38.745,00 

денари без ДДВ.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

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

Член 3 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-950/2 Заменик на претседателот 

22 јануари 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

http://www.e-aukcii/
http://www.e-aukcii.finance/
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182. 

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 22.1.2018 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука, се дава во закуп недвижна ствар - 

дел од кровна површина на објектот во зграда бр.2 влез 

1, со површина од 12 м2, кој се наоѓа на „Кеј Димитар 

Влахов“ бр.4 во Скопје, на КП бр.9521, КО Центар 1, 

запишан во Имотен лист бр.9099, сопственост на Ре-

публика Македонија.  

      

Член 2 

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско 

јавно наддавање, преку електронски систем за јавно 

наддавање со кој управува и оперира Министерство-

то за финансии - Управа за имотно-правни работи, 

со проценета вредност утврдена согласно Процената 

од Бирото за судски вештачења број СВ V 4/18, од 

16.1.2018 година во која е проценета вкупната вред-

ност на недвижната ствар во износ од 2.656.800,00 

денари.   

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 

0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната 

ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 13.284,00 

денари без ДДВ.  

 Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

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

                                                                 

Член 3 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-950/3 Заменик на претседателот 

22 јануари 2018  година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

183. 

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 22.1.2018 година, до-

несе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука, се дава во закуп недвижна ствар - 

дел од кровна површина на објектот во зграда бр.2 влез 

1, со површина од 10,25 м2, кој се наоѓа на „Кеј Дими-

тар Влахов“ бр.4 во Скопје, на КП бр.9521, КО Центар 

1, запишан во Имотен лист бр.9099, сопственост на Ре-

публика Македонија.  

      

Член 2 

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-

но наддавање, преку електронски систем за јавно над-

давање со кој управува и оперира Министерството за 

финансии - Управа за имотно-правни работи, со проце-

нета вредност утврдена согласно Процената од Бирото 

за судски вештачења број СВV 4/18, од 16.1.2018 годи-

на во која е проценета вкупната вредност на недвижна-

та ствар во износ од 2.269.350,00 денари.   

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 

0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната 

ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 11.347,00 

денари без ДДВ.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

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

                                                                 

Член 3 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-950/4 Заменик на претседателот 

22 јануари 2018  година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

184. 

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 22.1.2018 година до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

следните движни ствари – патнички моторни возила и 

тоа:  

http://www.e-aukcii/
http://www.e-aukcii.finance.gov/
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на Министерство-

то за труд и социјална политика. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со ми-

нистерот за труд и социјална политика, со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од членот 

1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-982/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

185. 

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 22.1.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ НА  ВЛАДАТА НА  РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

следната движна ствар: 

1. ХД Видео камера со постоље: 

- марка, SONY 

- тип и модел: СО 1/3 ЦМОС 

- година на производство: 2015 

- инвентарен број: 18641 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

времено користење, без надомест на Генералниот сек-

ретаријат на Владата на Република Македонија, за пе-

риод од две години. 

Член 3 
Министерот за финансии склучува договор со гене-

ралниот секретар на Владата на Република Македи-
нија, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ната ствар од членот 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-991/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

186. 
Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавни 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2018 ГОДИНА НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО ПАСИШТА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2018 година на Јавното 
претпријатие за стопанисување со пасишта, бр. 02-36/3, 
усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 
на седницата, одржана на 18.1.2018 година. 

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

 
Бр. 44-138/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
187. 

Врз основа на член 19 од Законот за берзи на земјо-
делско – прехранбени производи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.32/92, 83/92 и 139/08), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 23.1.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-

ОТ ПЛАН НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА – СКОПЈЕ  

ЗА 2018 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансис-

киот план на Јавното претпријатие за берзанско работе-
ње АГРО-БЕРЗА – Скопје за 2018 година бр.0202-13/2 
од 5.1.2018 година, усвоен од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата, одржана на 5.1.2018 
година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-402/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
188. 

Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавни-
те претпријатија претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија” бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 
22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на  
седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО” - БИТОЛА  ЗА  2018 
ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма на Јавното претпријатие 
„Стрежево“ – Битола за 2018 година, бр. 02-70/2 од 
18.1.2018 година, усвоена од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие на седницата, одржана на 18.1.2018-
година. 

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

 
Бр. 44-676/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
189. 

Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавни-
те претпријатија (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 
Владата на Република Македонија, на седница одржана 
на 23.1.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА-
ТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2018 ГОДИНА  

НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ“- ВЕЛЕС 
 

Член 1 
1. Со оваа oдлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2018 година на ЈПВ „Ли-
сиче“ - Велес број 02-49/4 од 18.1.2018 година, усвоена 
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на сед-
ницата, одржана на 18.1.2018 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-702/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

190. 
Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16, Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
23.1.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНАТА ПРОГРАМА ЗА 2018 ГОДИНА НА ЈАВ-

НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
„СТУДЕНЧИЦА“ – КИЧЕВО 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Инвестици-

оната програма за 2018 година на Јавното претпријатие 
за водоснабдување „Студенчица“ - Кичево за 2018 го-
дина, бр. 02-1846/1-3/1, усвоена од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 
5.12.2017 година. 

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

 
Бр. 44-821/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
191. 

Врз основа на член 8, став (2) од Законот за ревизи-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 и 
23/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23.1.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа на Советот за унапредување и над-
зор на ревизијата на Република Македонија за 2018 го-
дина, број 01-31/1 од 16.1.2018 година, донесена од Со-
ветот за унапредување и надзор на ревизијата на Ре-
публика Македонија. 

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

 
Бр. 44-845/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

192. 
Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16  и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 
година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГ-
ЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ  ВО  ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ  ЗА  

ПОВРШИНИ ДО 3 ХЕКТАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас 

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна 
сопственост за површини до 3 хектари бр. 01/18 со ар-
хивски бр.17-541/1 распишан од министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-914/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
193. 

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС 
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИ-
НИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО  

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас 

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна 
сопственост за површини над 3 хектари по пат на елек-
тронско јавно наддавање, бр.02/18 со архивски бр.17-
543/1, распишан од министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-918/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
194. 

Врз основа на член 8, став (2) од Законот за ревизи-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 и 
23/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23.1.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИС-
КИОТ ПЛАН НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ  

И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансис-

киот план на Советот за унапредување и надзор на ре-
визијата на Република Македонија за 2018 година бр. 

01-32/1 од 16.1.2018 година, донесен од Советот за 
унапредување и надзор на ревизијата на Република Ма-
кедонија. 

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

 
Бр. 44-1034/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
195. 

Врз основа на член 4-а, став (11) и член 12 став (2) 
точка 29 од Законот за технолошки индустриски раз-
војни зони („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 
41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 
30/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23.1.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И 
УСЛУГИ ЏАГАТАЈ КАБЛО ОТОМОТИВ ЕЛЕК-
ТРИК СИСТЕМЛЕРИ ДООЕЛ ИЛИНДЕН – КО-
РИСНИК НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА  

РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за 

доделување на државна помош на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги Џагатај Кабло Отомотив 
Електрик Системлери ДООЕЛ Илинден – корисник на 
Технолошко индуструската развојна зона Скопје 1.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-8477/1-17 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
196. 

Врз основа на член 18 од Законот за основање на 
Агенција за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Рeпублика Македонија“ бр. 62/05 
и 41/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23.1.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  2018 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука сe дава согласност на Програмата 

за работа на Агенцијата за енергетика на Република 
Македонија за 2018 година,  бр.02-685/2 донесена од 
Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Ре-
публика Македонија на седницата,  одржана на  
20.12.2017 година. 

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

 
Бр. 44-8832/1-17 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р.  



26 јануари 2018  Бр. 17 - Стр. 9 

 
 

197. 

        Бр. 44-96/1                                                      Претседател на Владата 
23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
            Скопје                                                        Зоран Заев, с.р. 

 



 Стр. 10 - Бр. 17                                                                                    26 јануари 2018 
 

 
198. 

Врз основа на член 36, став (5) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 

и 142/16), Владата на Република Македонија на седни-

цата, одржана на 23.1.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМ-

НИШТВО ЗА 2018 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се уредува намената на средства-

та за конкурентност, иновации и  претприемништво во 

вкупен износ од 47.190.000,00 (четириесет и седум ми-

лиони и сто девеесет илјади) денари и тоа: 

- 38.390.000,00 (триесет и осум милиони и триста и 

деведесет илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Ре-

публика Македонија за 2018 година,  - Потпрограма 

ДГ–Поддршка на развојот на мали и средни претприја-

тија, ставки 425, 426, 462 и 464, наменети за развој на 

мали и средни претпријатија; 

- 3.800.000,00 (три милиони и осумстоини илјади) 

денари, обезбедени од Буџетот на Република Македо-

нија за 2018 година, – Потпрограма 11 – Индустриска 

политика, сметка 637, ставки 425 и 462, наменети за 

имплементација на мерки од индустриската политика 

на Република Македонија 2009-2020 и  

- 5.000.000,00 (пет милиони) денари, обезбедени од 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година, – 

Потпрограма 11 – Индустриска политика, сметка 637, 

ставка  464,  наменети за поддршка и развој на кластер-

ското здружување во Република Македонија. 

Средствата од Буџетот на Република Македонија за 

2018 година наменети за реализација на оваа програма, 

ги распоредува Министерството за економија.  

 

II 

Програмата се состои од мерки во следните об-

ласти: 

А. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

 

За мерките од областа А. Поддршка и развој на ма-

ли и средни претпријатија  се наменети средства во из-

нос од 38.390.000,00 (триесет и осум милиони и триста 

и деведесет илјади) денари и тоа за: 

МЕРКА 1. Поддршка на занаетчиството во Репуб-

лика Македонија во вкупен износ од 3.410.000,00 де-

нари.   

1.1. Субвенционирање на трошоци на занаетчии и 

вршители на занаетчиска дејност во вкупен износ од 

2.200.000,00 денари. 

Предмет на мерката е субвенционирање на занает-

чии и вршители на занаетчиска дејност  преку кофи-

нансирање до 70% од докажаните трошоци, но не пове-

ќе од 150.000,00 денари, направени за следните актив-

ности:  

- Набавка на опрема и алати; 

- Уредување и подобрување на деловниот простор;  

- Изработка на визуелен идентитет на произво-

дот/услугата  (веб страна, дизајн на логотип, рекламен 

материјал); 

- Дизајн на производ;  

- Надоместување на трошоци за здобивање со  титу-

ла мајстор  и 

- Стручно оспособување на занаетчиите. 

1.2. Кофинансирање на проекти на занаетчиските 

комори и фондации и здруженија на граѓани за развој и 

промоција на занаетчиството во Република Македонија 

во вкупен износ од         1.210.000,00 денари. 

Предмет на мерката е кофинансирање на проекти 

на занаетчиските комори и фондации и здруженија на 

граѓани кои се однесуваат на развој и промоција на за-

наетчиството во Република Македонија. Максималниот 

износ на кофинансирање на трошоците по проект изне-

сува            150.000,00 денари.  

Финансиската поддршка се однесува за следните 

видови на проекти: 

- Организирање на обуки; 

- Организирање на форуми, 

- Консултантски услуги и 

- Промотивни активности  (организирање на саеми 

и манифестации). 

МЕРКА 2. Финансиска поддршка за микро, мали и 

средни претпријатија во вкупен износ од 20.000.000,00 

денари.  

Предмет на мерката е субвенционирање на микро, 

мали и средни претпријатија основани од државјани на 

Република Македонија, кои вработуваат над три лица 

преку субвенционирање на 70% од докажаните трошо-

ци но не повеќе од 300.000,00 денари, направени за 

следните  намени:  

- Набавка на опрема и алати;  

- Дизајн на производ и изработка на визуелен иден-

титет на производот/услугата , веб страна, дизајн на ло-

готип, рекламен материјал (70% од докажаните тро-

шоци, но не повеќе од 60.000,00 денари) и 

- Учество на домашни саеми во текот на 2017 годи-

на (70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 

60.000,00 денари). 

МЕРКА 3. Финансиска поддршка за женско прет-

приемништво во вкупен износ од 2.000.000,00 денари. 

Предмет на мерката е субвенционирање на прет-

пријатија во сопственост на жени (над 50%) и управу-

вани од жени, државјани на Република Македонија, 

преку кофинансирање на 70% од докажаните трошоци 

но не повеќе од 150.000,00 денари, направени за след-

ните  намени: 

-  Набавка на опрема и алати; 

- Уредување/подобрување на деловниот простор и 

- Дизајн на производ и изработка на визуелен иден-

титет на производот/услугата , веб страна, дизајн на ло-

готип, рекламен материјал (70% од докажаните тро-

шоци, но не повеќе од 60.000,00 денари) 

МЕРКА 4. Надоместување на дел од трошоците на 

деловните субјекти за сертификација на системи за 

квалитет според ISO стандарди во вкупен износ од 

800.000,00 денари. 

Предмет на мерката е надоместување на дел од тро-

шоците на деловните субјекти за сертификација на сис-

теми за квалитет според ISO стандарди  и тоа 70% од 
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докажаните трошоци на деловните субјекти, но не по-

веќе од 100.000,00 денари поединечно за секој деловен 

субјект – барател на средствата. 

МЕРКА 5. Финансиска поддршка за воведување и 

сертифицирање на ХАЛАЛ систем во вкупен износ од 

2.200.000,00 денари. 

Предмет на мерката е финансиска поддршка за во-

ведување и сертифицирање на  ХАЛАЛ систем,  и тоа 

70% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но 

не повеќе од 200.000,00 денари поединечно за секој де-

ловен субјект – барател на средствата. 

МЕРКА 6. Кофинансирање на проекти за развој и 

поддршка на МСП и промоција на претприемништвото 

во Република Македонија во  вкупен износ од 

2.000.000,00 денари. 

Предмет на мерката е кофинансирање на проекти 

на фондации и здруженија на граѓани кои се однесува-

ат на развој и поддршка на  МСП како и проекти за 

промоција на претприемништвото во Република Маке-

донија.  Максималниот износ на кофинансирање на 

трошоците по проект изнесува 200.000,00 денари.  

Финансиската поддршка се однесува за следните 

видови на проекти: 

- Промоција и обуки за алтернативни извори на фи-

нансирање на МСП; 

- Промоција, обуки и форуми за  женско претпри-

емништво; 

- Б2Б средби; 

- Вмрежување и 

- Промотивни активности  (организирање на саеми 

и манифестации). 

МЕРКА 7. Кофинансирање на проекти за програ-

мски активности на мрежите на бизнис ангели во вку-

пен износ од 1.000.000,00 денари 

Предмет на мерката е кофинансирање на активнос-

ти  на мрежите на бизнис ангели во Република Македо-

нија кои се во насока на промовирање на концептот на 

бизнис ангели како алтернативен инструмент за финан-

сирање на малите и средни претпријатија и тоа 70% од 

докажаните трошоци, но не повеќе од 500.000,00 дена-

ри поединечно за секој барател. 

МЕРКА 8.  Финансиска поддршка за основање на 1 

(еден ) нов технолошки парк во рамки на универзитете 

во Република Македонија во вкупен износ од 

1.500.000,00 денари.  

Предмет на мерката е кофинансирање на трошоци 

за оснивање на технолошки парк во рамките на универ-

зитетите и тоа 75% од потребните средства но не пове-

ќе од 1.500.000, 00 денари.  

Право на аплицирање имаат сите регистрирани 

универзитети во Република Македонија кои ги испол-

нуваат следниве два минимални услови: 

- Во рамките на универзитетот да има основано фа-

култети од областа на техничките науки, технолошките 

науки и информатичките науки 

- Да располага со простор од минимум 100 квадрат-

ни метри 

МЕРКА 9.  Кофинансирање на дел од трошоците за 

одобрени проекти по ЕУ програмите COSME во вку-

пен износ од 1.000.000,00 денари. 

Предмет на мерката е кофинансирање на конзорци-

уми/компании кои аплицираат или аплицирале во ЕУ 

Програмата COSME на проекти за поддршка на мали и 

средни претпријатија и тоа во висина до 20% од сред-

ствата потребни како средства потребни за кофинанси-

рање на проектот од страна на апликантот но не повеќе 

од 1.000.000,00 денари.  

Средствата ќе се распределат на крај на месец сеп-

тември еднакво на сите апликанти. Доколку на јавниот 

повик се јави само еден апликант, проектот ќе биде 

подржан од ова мерка со вкупниот предвиден износ од-

носно до износ потребен за кофинансирање на проек-

тот од страна на апликантот.   

МЕРКА 10.   Финансиска поддршка за МСП за ко-

ристење на консултантски услуги во вкупен износ од 

1.200.000,00 денари. 

- Поддршка на проектот на Јапонската агенција 

JICA за реализација на проектот за менторство во из-

нос од 600.000,00 денари. 

- Поддршка на консултантски услуги за решавање 

на “тесни грла“ во производниот процес како и за под-

готовка на апликации, проекти врзани со развојот на 

малите и средни претпријатија или економскиот развој, 

во износ од 600.000,00 денари и тоа до 70% од докажа-

ните средства но не повеќе од 60.000 денари 

МЕРКА 11. Кофинансирање на претпријатија за дел 

од трошоците за купување на опрема, инструменти, 

алат кои ќе послужат и ќе се користат искључиво за 

обука, настава на лица за стекнување на занимања во 

вкупен износ од 2.400.000,00 денари.  

Предмет на финансиската поддршка е кофинанси-

рање на претпријатија за дел од трошоците за купува-

ње на опрема, инструменти, алати кои ќе послужат и ќе 

се користат искључиво за обука, настава на лица за 

стекнување на занимања и тоа до 50% од докажаните 

средства но не повеќе од 1.200.000,00 денари поеди-

нечно. 

Апликантот треба да биде акредититиран од страна 

на Центарот за едукација на возрасни. 

Доколку на Јавниот повик има повеќе апликанти, 

средствата ќе се распределат еднакво на сите нив. 

Средствата ќе бидат распределени во месец септември.  

МЕРКА 12. Кофинансирање на дел од трошоците за 

едукација на вработените лица во вкупен износ од 

600.000,00 денари. 

Предмет на мерката е кофинансирање на дел од 

трошоците за едукација на вработени лица кои ќе посе-

тат обуки значајни за нивната професионална надград-

ба но и важна за развојот на претпријатието. Со ова 

мерка ќе се кофинансираат трошоци во висина од 50% 

од докажаните трошоци но не повеќе од 12.000,00 де-

нари поединечно. 

МЕРКА 13.   Промотивни активности во вкупен из-

нос од 280.000,00  денари. 

Предмет на мерката е промовирање на оваа програ-

ма преку организирање презентации во осумте плански 

региони. 

Постапката за доделувањето на средства од мерките  1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 од оваа област ќе се изврши 

преку објавување на јавни  повици на ВЕБ страната на Ми-

нистерството за економија www.economy.gov.mk и 

www.konkurentnost.mk. 
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Б. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКАТА 

ПОЛИТИКА 

 

За мерките од областа Б. Имплементација на индус-

триската политика се наменети средства во вкупен из-

нос од 3.800.000,00 денари и тоа за: 

МЕРКА 1. Поддршка за зголемување на конкурен-

тноста на деловните субјекти од преработувачка индус-

трија во вкупен износ од 2.500.000,00 денари преку 

следните мерки: 

1.1 Надоместување на дел од трошоците  на делов-

ните субјекти за развој на деловниот субјект, развој на 

производ  и развој на пазар  во вкупен износ од 

2.500.000,00 денари. 

Предмет на мерката е надоместување на дел од тро-

шоците на деловните субјекти  и тоа во износ од  75 % 

од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не 

повеќе од 180.000,00 денари поединечно за секој дело-

вен субјект – барател на средствата за следните актив-

ности: 

1.1.1 Изработка на техничка документација за нов 

производ односно за подобрување на постојниот про-

извод и/или изработка на индустриски дизајн /редизајн 

на производ; 

1.1.2 Изработка на идејно решение и/или печате-

ње на: нова амбалажа, етикетирање, лого на производ и 

промотивни печатени материјали; 

1.1.3 Изработка на студии за истражување на па-

зарот и/или маркетинг стратегија и/или  активности за 

развој на бренд; 

1.1.4 Изработка на проекти за енергетска ефикас-

ност и/или воведување на стандард за енергетски ме-

наџмент ISO 50001;   

1.1.5 Набавка на специфичен софтвер од значење 

за унапредување на деловните активности на претпри-

јатието; 

1.1.6. Кофинансирање на дел од трошоци за обез-

бедување на сертификат за сообразност на производ и 

1.1.7. Изработка на техничка–проектна документа-

ција или студија за техничка изводливост за: планира-

ни инвестициони проекти, подготовка на претпријатие-

то за зголемување на енергетска ефикасност, воспоста-

вување внатрешен систем за управување со отпад и 

систем за заштита на животна средина. 

Финансиската поддршка е наменета за деловните 

субјекти за вршење на производствени дејности во 

рамки на секторот Преработувачка индустрија, соглас-

но Националната класификација на дејностите – НКД 

рев. 2.  

Деловните субјекти може да поднесат само едно ба-

рање од наведените активности. 

1.2. Кофинансирање за организирање на специјали-

зирани обуки - длабински и детални технолошки обуки 

во следните сектори: автомобилска, текстилна, прех-

рамбена и металопреработувачка индустрија во вкупен 

износ од 600.000,00  денари. 

Предмет на мерката е кофинансирање за организи-

рање на специјализирани обуки – длабински и детални 

технолошки обуки во следните сектори: автомобилска, 

текстилна, прехрамбена и металопреработувачка ин-

дустрија од страна на Министерството за економија, во 

согласност со Програмата за конкурентност, иновации 

и претприемништво за 2018 година, во износ од 

600.000,00 денари. 

За  активностите од оваа мерка,  делот на трошоци-

те се  надоместуваат согласно оваа програма, во висина 

од 75% од докажаните трошоци за организација и реа-

лизација на обуките и тоа: 

- детален Извештај за реализација на обуките, со 

индикатори за успешност врз основа на прашалник 

дистрибуиран до учесниците, со број на учесници и 

име на компании;  

- соодветни докази за реализација на обуките  (фак-

тури и сл.) и детален извештај за бројот на учесници и  

- името на компаниите – учесници на обуките. 

Постапката и критериумите за доделување на сред-

ства од мерка 1, точка 1.2 од оваа област ќе се изврши 

преку објавување на јавен повик на ВЕБ страната на 

Министерството за економија www.economy.gov.mk и 

www.konkurentnost.mk. 

Трошоците наменети за реализација на оваа мерка, 

ќе им бидат исплатени на барателите во зависност од 

расположливите средства од Буџетот, по редоследот на 

нивното пријавување во архивата на Министерството 

за економија. 

МЕРКА 2: Изработка на  стратешки документи и 

анализи за потребите на индустријата, во вкупен износ 

од 700.000,00 денари.  

Мерката вклучува ангажирање на консултанти за 

изработка на потребните стратешки документи и ана-

лизи. Постапката ќе се реализира преку процедура за 

јавни набавки.  

 

В. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА КЛАСТЕРСКОТО 

ЗДРУЖУВАЊЕ 

 

За мерките од областа В. Поддршка и развој на 

кластерското здружување се наменети средства во вку-

пен износ од 5.000.000,00 денари и тоа за: 

МЕРКА 1: Поддршка на проекти од кластерските 

здруженија „Кластери за иновативни и меѓународно 

ориентирани бизниси„, во износ од 5.000.000,00 денари 

кои ги вклучуваат активностите поврзани со: 

- развој на заеднички услуги на кластерите, 

- набавка на специфична опрема која ќе се користи 

од членките на кластерите, 

- соработка на кластерите со универзитетите, 

- развој на брендирани производи во рамките на 

кластерот (географско потекло), 

- изработка или реализација на заеднички иноватив-

ни проекти кои се однесуваат на развој нови или по-

добрени производи, процеси или услуги, 

- усовршување на кластерите и нивните членки пре-

ку организирање на специјализирани обуки, работил-

ници и семинари  за поттикнување и размена на зна-

ење, 

- промотивни активности за кластерите, 

Постапката и критериумите за доделување на сред-

ства од мерка 1 од оваа област  ќе се изврши преку об-

јавување на јавен повик на ВЕБ страната на Министер-

ството за економија www.economy.gov.mk и 

www.konkurentnost.mk. 
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Кластерските здруженија може да поднесат само по  

едно барање од наведените активности од мерка 1 од 

оваа област. 

За активностите од мерка 1 од оваа област, делот на 

трошоците за оваа намена се надоместуваат согласно 

оваа програма  во висина од 75% од проект, но не пове-

ќе од 1.000.000,00 денари поединечно за секој барател 

по апликација. 

Трошоците наменети за реализација на мерката 1 од 

оваа област, ќе им бидат исплатени на кластерските 

здруженија во зависност од расположивите средства од 

Буџетот. 

 

III 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 

програма ќе се грижи Министерството за економија. 

 

IV 

Министерството за економија, заклучно со 31 март 

2019 година, до Владата на Република Македонија ќе 

достави извештај со финансиски показатели за реализа-

ција на програмата и наменско користење на сред-

ствата. 

 

V 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-297/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

199. 

Врз основа на член 57, став 1 од Законот за турис-

тичката дејност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 

123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15 и 53/16) и член 9 

став 2 од Законот за таксата за привремен престој 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/96, 

26/02, 51/03, 88/08, 17/11 и 192/15), Владата на Репуб-

лика Македонија на седницата, одржана на 23.1.2018 

година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма ќе се реализираат активности за 

развој на туризмот во Република Македонија за 2018 

година. 

Средствата за реализација на оваа програма се ут-

врдени во Буџетот на Република Македонија за 2018 

година („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 196/17), раздел 10001 – Министерство за економија, 

во Подпрограма 14 – Развој на туризмот во Република 

Македонија, на категориите 42 – стоки и услуги, 46 – 

субвенции и трансфери и 48 – капитални расходи пла-

нирани се во Буџетот на Република Македонија за 2018 

година финансиски средства во износ од 38.700.000,00 

денари. 

II 

Средствата од делот I од оваа програма ќе се корис-

тат за следните активности: 

 

1. Меѓународна и билатерална соработка  

во туризмот 

 

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 членарина за Светска-

та туристичка организација. 

Оваа активност ќе се реализира континуирано во 

текот на цела 2018 година.  

2.500.000,00 денари 

 

2. Едукација и тренинг обуки во туризмот  

и угостителството 

 

Имајќи предвид дека секоја година до Министер-

ство за економија пристигнуваат барања од здруженија 

и асоцијации за туризам за потребата од одржување на 

обуки и презентации за многу области во туризмот, ми-

нистерството организира одржување на такви обуки со 

ангажирање на сите релевантни институции, факул-

тети, меѓународни организации како и претставници од 

приватниот сектор. 

Министерството за економија оваа активност пла-

нира да ја организира заедно со факултетите за туризам 

во Република Македонија, стопанските комори, додека 

целиот проект да биде под покровителство на Светска-

та туристичка организација при Обединетите Нации, за 

кои Министерството за економија за 2018 година има 

обезбедено присуство на експерти од областа на туриз-

мот. 

Оваа активност ќе се реализира во периодот од ме-

сец март до месец мај 2018 година. 

                         1.000.000,00 денари 

 

3. Продолжување на Проектот за уредување на из-

лозите и рекламите во Старата Скопска чаршија, 

Охридска, Битолска и Струшка чаршија 

 

Имајќи предвид дека Министерството за економија 

во 2017 година подготви техничка документација за 

150 дуќани во Старата Скопска чаршија, Охридска, Би-

толска и Струшка чаршија, истите ќе ги субвенционира 

во делот на уредување на излозите и рекламите, се со 

цел враќање на автентичноста на објектите – оваа годи-

на ќе продолжи со проектот со цел да бидат опфатени 

што е можно поголем број на дуќани. 

Субвенционирање на трошоците за имплементира-

ње на  проектното решение за конзервација, санација и 

адаптација на излозите и рекламите во Старата скопска 

чаршија. 
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Пристигнатите барања по објавените јавни повици 

ќе ги разгледува Комисија формирана од министерот за 

економија а ќе бидат од различни институции, како и 

експерти од областа на архитектурата и луѓе од есна-

фот 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 изврши во 

рок од два месеци по истекот на рокот за поднесување 

на барањата утврден во јавниот повик по што ќе следи 

исплата на средства од страна на Министерството за 

економија за подносителите на барањата кои во целост 

ги исполнуваат условите од јавниот повик. 

Оваа активност ќе се реализира во периодот од ме-

сец февруари до месец август 2018 година. 

                               16.500.000,00 денари 

 

4. Организирање на Меѓународна конференција за 

Спа, велнес и бањски туризам, Винскиот туризам 

како и поддршка на зимскиот туризам преку орга-

низирање на регионална конференција 

 

Меѓународните и Регионалните конференции се ед-

на од главните алатки за подобрување на туристичката 

клима, со организирањето на ваквите конференции ќе 

се овозможи заеднички пристап во подобрувањето на 

туристичката понуда во делот на Спа, велнес и бањски 

туризам во Република Македонија. Исто така конфе-

ренциите имаат и едукативен карактер, ќе се видат ис-

куствата од земјите во регионот и новите трендови во 

туризмот. Активноста ќе се реализира во Скопје и на 

истата ќе бидат поканети претставници од Меѓународ-

ните Спа, велнес и бањските организации, регионални-

те Спа центри, бањски центри како и претставници од 

Република Македонија кои имаат Спа хотели или ба-

њски центри. На конференцијата ќе се покрене иници-

јатива во соработка со тур - операторите да се подгото-

ват Спа, велнес и бањски понуди за Република Македо-

нија. 

Имајќи предвид согласно Националната стратегија 

за развој на туризмот во Република Македонија како 

неизбежен потенцијал за развој на туризмот се зимски-

от и винскиот туризам, сметаме дека организирањето 

на конференција за зимски туризам пред почетокот на 

сезоната ќе придонесе за промовирање на потенцијали-

те на Република Македонија за овој вид на туризам до-

дека конференцијата за вински туризам е предвидено 

да се организира во регионот на Демир Капија, Кава-

дарци и Неготино со посебен акцент на Винските па-

тишта и нивна промоција. 

Во рамките на конференциите предвидено е и доде-

лување на награди за најуспешните во областа како и 

на тие што придонеле за развој и промоција на туриз-

мот во Република Македонија. 

Оваа активност ќе се реализира во периодот од ме-

сец мај до месец септември 2018 година.  

          1.500.000,00 денари 

5. Субвенции за разни туристички проекти,  

манифестации и форуми 

 

Министерството за економија ќе субвенционира 

разни туристички манифестации и бизнис форуми кои 

се одржуваат од страна на туристичкото стопанство, за 

кои немаат доволно сопствени финансиски средства и 

бараат поддршка или субвенционирање од владините 

институции, а се интересни за развојот на туризмот. 

За организација на оваа активност Министерството 

за економија ќе објави јавен повик. 

Предмет на јавниот повик е кофинансирање на про-

екти, манифестации, и форуми од областа на туризмот, 

кои се одржуваат од страна на туристичкото стопан-

ство, а се од значаен интерес за поттикнување и развој 

на туризмот во Република Македонија. 

Право на учество на јавниот повик имаат сите заин-

тересирани субјекти, правни лица, владини и невлади-

ни организации од областа на туристичкото стопан-

ство, фондации и здружениjа на граѓани и бизнис цен-

трите формирани во рамки на општините, основани за 

цели поврзани со поддршка и развој на туризмот.  

Оваа активност ќе се реализира во периодот од ме-

сец февруари до месец април 2018 година.  

         3.000.000,00 денари 

 

6. Изготвување  на Студија за Пештерите во Репуб-

лика Македонија како туристичка атракција 

 

Имајќи предвид дека Република Македонија има 

доста потенцијал за развој на пештерски туризам неоп-

ходна е една стратегија која ќе даде јасна слика колку 

пештери има во РМ кои имаат можност за развој на ту-

ризмот во Република Македонија. 

За организација на оваа активност Министерството 

за економија ќе објави јавен повик. 

Предмет на јавата набавка ке биде истражување, ана-

лиза, и предлог решение за пештери кои имаат потенци-

ал за развој на туризмот во Република Македонија. 

Право на учество на јавната набавка имаат сите за-

интересирани субјекти, правни лица, фондации и здру-

жениjа на граѓани кои имаат потенцијал и можност за 

изготвување на студија согласно техничката специфи-

кација која ќе биде предмет на набавката.  

Оваа активност ќе се реализира во периодот од ме-

сец февруари до месец април 2018 година.  

               500.000,00 денари 

 

7. Поставување на унифицирана Туристичка сигна-

лизација низ целата држава 

 

Поставување на туристички табли во позначајните 

туристички места во Република Македонија на регио-

налните и магистралните патишта. Одбележување на 

културни знаменитости и локалитети со адекватна ту-

ристичка сигнализација, како и замена на уништените 

табли и знаци со нови, во постоечките туристички ло-

калитети. 

Оваа активност ќе се реализира во периодот од ме-

сец март до месец август 2018 година.  

1.500.000,00 денари 
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8. Субвенции за туристички цели на селски  

домаќинства 

 

Со цел поттикнување на развој на туризмот во ру-

ралните средини во наредниот четиригодишен период 

за прв пат предвидуваме финансиска поддршка при 

градење или адаптација на селски домаќинства кои ќе 

даваат угостителски услуги во согласност со Правил-

никот за начинот и поблиските критериуми за добива-

ње на ознаката во селските домаќинства во руралните 

средини. 

Финансиската поддршка во износ од 60% од дока-

жаните трошоци, но не повеќе од 200.000 денари за ед-

но барање, ќе биде наменета за набавка на опрема и ин-

вентар, како и за уредување на просторот на селски до-

маќинства. Критериуми кои треба да ги исполнат дома-

ќинствата се: објектот да е уреден и опремен согласно 

традицијата на крајот во кој се наоѓа, да подготвува и 

послужува топли и ладни јадења, пијалоци и напивки 

вообичаени за крајот во кој се наоѓа селското дома-

ќинство, да нуди услуги за сместување (најмногу до 5 

соби), надворешниот изглед на куќата да биде без ош-

тетување и знаци на дотраеност, а околината да биде 

уредена. Ваквите семејни домаќинства ќе добијат озна-

ка на која има „сончоглед“, како потврда дека станува 

збор за селско домаќинство во рурална средина кои вр-

шат угостителска дејност. 

Со поддршка на селските домаќинства обезбедува-

ме самовработување на лица во рурални средини и зго-

лемување на автентична туристичка понуда, со мож-

ност за промоција на локалните вредности.  

Оваа активност ќе се реализира во периодот од ме-

сец февруари до месец октомври 2018 година. 

          1.500.000,00 денари 

 

9. Финансиска поддршка за бизнис идеи за туризам 

креирани од студенти на факултетите за туризам 

 

Со овој проект ќе се поттикнат студентите од фа-

култетите за туризам и угостителство да се пријават 

на оглас со интересни идеи и предлози поврзани со 

проекти за развој на туризмот во Република Македо-

нија. Најдобриот проект ќе биде награден со 60.000, 

второнаградениот со 40.000 и третиот најдобар про-

ект со 20.000 денари. Условите кои ќе треба да ги 

исполнува проектот кој ќе биде оценет за најдобар е 

истиот да биде иновативен, да придонесува за зголе-

мување на туристичката понуда и да биде апликати-

вен. На тој начин органите на државна управа би до-

биле интересни проекти кои би им помогнале во раз-

војот на туризмот, а од друга страна би им се дала 

можност на идните високообразовни работници во 

областа на туризмот да бидат креативни и вклучени 

во владините проекти. 

Оваа активност ќе се реализира во периодот од ме-

сец мај до месец август 2018 година. 

               500.000,00 денари 

10. Субвенционирање на седум општини за изработ-

ка на локални стратегии за развој на туризмот 

 

Стратешките документи се значаен дел во развојот 

на општините имајќи предвид дека помалите општини 

немаат средства за изготвување на стратегии а имаат 

потенцијал со оваа мерка ќе се овозможи да се подгот-

ват стратегии за седум општини за развој на туризмот 

и истите ќе бидат поврзани со што ќе бидат поконку-

рентни на пазарот. 

Министерството за економија за реализација на 

оваа активност ќе објави јавен повик за општините кои 

ќе бидат заинтересирани да изготват стратегии за раз-

вој на туризам. 

На јавниот повик ќе можат да поднесат барање сите 

општини во Република Македонија кои немаат локални 

стратегии за развој на туризмот со предлог буџет за ре-

ализација на истите. 

По завршување на повикот Министерството за еко-

номија ќе достави Информација со извештај до Влада-

та на Република Македонија со предлог за седум оп-

штини за изработка на Стратегии за развој на туризам. 

По извршениот избор, Министерството за економи-

ја ќе потпише договор со секоја општина посебно за 

реализација на активноста.  

Оваа активност ќе се реализира во периодот од ме-

сец февруари до месец април 2018 година. 

     1.700.000,00 денари 

 

11. Проект „Планински велосипедски патеки“ 

 

Уредување, означување и одбележување на постој-

ни и создавање на нови велосипедски патеки како и 

промоција на истите со цел збогатување на туристичка-

та понуда на Република Македонија и развој на рурал-

ниот туризам, активниот и севкупниот туризам во 

државата. 

Министертството за економија реализацијата на ак-

тивноста ја предвидува во две фази и тоа: 

Во првата фаза Министерството за економија ќе об-

јави Јавен повик за избор на фирма која ќе изготви 

Студија со потенцијал за изведба и создавање на Пла-

нински велосипедски патеки на целата територија на 

Република Македонија. 

Предмет на јавата набавка ќе биде истражување, 

анализа и предлог решение за нови планински велоси-

педски патеки во Република Македонија. 

Право на учество на јавната набавка имаат сите за-

интересирани субјекти, правни лица кои имаат по-

тенцијал и можат да подготват студија согласно тех-

ничката спецификација која ќе биде предмет на набав-

ката.  

Во втората фаза Министерството за економија ќе 

објави јавен повик за избор на фирма која ќе изврши 

уредување, означување и одбележување на планински 

велосипедските патеки. 

Право на учество на јавната набавка имаат сите за-

интересирани субјекти, правни лица, фондации и здру-

жениjа на граѓани кои имаат потенцијал за изведба во 

согласност со техничката спецификација која ќе биде 

предмет на набавката. 
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Оваа активност ќе се реализира во периодот од ме-

сец февруари до месец август 2018 година. 

                        2.000.000,00 денари 

 

12. Надградба на системот за електронско следење 

на регистрите 

 

Министерството за економија почна со електронско 

водење на регистри за туристичка и угостителска деј-

ност како и процедурите за поднесување на барање за 

добивање на лиценци за туристичка и угостителска деј-

ност. 

Имајќи предвид дека системот има можност и за 

воведување на електронско пријавување на број на ту-

ристи и ноќевања, потребно е негово надградување и 

давање на можност на туристичките и угостителските 

објекти да можат да се промовираат преку системот. 

За организација на оваа активност, Министерството 

за економија има предвидено да објави јавен повик за 

надградба на системот за електронско следење на ре-

гистри. 

Предмет на јавата набавка ќе биде истражување, 

воведување на електронско пријавување на број на ту-

ристи и ноќевања од страна на категоризираните угос-

тителски објекти. 

Право на учество на јавната набавка ќе имаат сите 

заинтересирани домашни правни лица – понудувачи, 

кои се регистрирани за вршење на дејноста поврзана со 

предметот на договорот за јавна набавка. 

Оваа активност ќе се реализира во периодот од ме-

сец мај до месец август 2018 година. 

             500.000,00 денари 

 

13. Oдбележување на Светскиот ден на туризмот со 

доделување на признанија за најуспешните  

од областа на туризмот 

 

По повод 27 септември – Светскиот ден на туриз-

мот, се организира настан каде што се доделуваат 

признанија за најуспешните во категоријата: хотели, 

туристички агенции, ресторани, уредени плажи и ма-

нифестации. 

Оваа активност ќе се реализира во месец септември 

2018 година.             500.000,00 денари 

 

14. Печатење на промотивни материјали од областа 

на туризмот 

 

Оваа активност се однесува на печатење на веќе по-

стоечкиот промотивен материјал за потребите на Ми-

нистерството за економија и други органи и организа-

ции 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 ме-

сец март до месец мај 2018 година.  

              1.000.000,00 денари 

15. Подготовка на Гастрономски водич  

за Македонија 

 

Храната има двојна улога во туризмот, таа е неоп-

ходен елемент на секое патување бидејќи лицето во 

движење мора да ги задоволи сопствените потреби од 

една страна, а од друга страна за некои туристи локал-

ната храна претставува атракција, што му дава посебен 

белег на поднебјето и придонесува за развој на туриз-

мот. Во овој случај можеме да зборуваме за гастроном-

ски туризам како една од селективните форми на ту-

ризмот. Терминот гастрономски или кулинарски турис-

ти се однесува на сите оние кои патуваат да пробаат 

производи на локална кујна кои се карактеристични за 

една земја или регион. Таквите понуди претставуваат 

туристички атракции, како што е случај со други кул-

турни, историски споменици и сл., по кои нашата 

држава е препознатлива со традиционалната храна. 

Оваа активност предвидува подготовка на гастро-

номски водич со традиционални јадења од Република 

Македонија. Водичот има за цел промоција на 

традиционалната кујна и спецификите за регионот. 

За реализација на оваа активност Министерството 

за економија има предвидено да објави јавен повик за 

подготовка на гастрономски водич. 

Предмет на јавната набавка ќе биде подготовка на 

гастрономски водич со традиционални јадења од Ре-

публика Македонија на македонски и четири странски 

јазици. 

Право на учество на јавната набавка ќе имаат сите 

заинтересирани домашни правни лица – понудувачи, 

кои се регистрирани за вршење на дејноста поврзана со 

предметот на договорот за јавна набавка. 

Оваа активност ќе се реализира во периодот од ме-

сец март до месец мај 2018 година.  

               500.000,00 денари 

 

16. Набавка на Дигитални инфо пунктови 

 

На позначајните туристички локалитети да се по-

стават дигитални инфо пунктови со цел туристите да 

ги добијат потребните информации. 

Активноста е предвидена за туристичките центри 

во Скопје, Охрид, Струга, Битола, Тетово и Маврово. 

На самите пунктови е предвидено да има апликаци-

ја за проверка на туристичките и угостителските места 

како и онлајн резервација во угостителските објекти, 

музеи, театри и манифестации. 

За реализација на оваа активност Министерството 

за економија ќе објави јавен повик. 

Предмет на јавата набавка ќе биде набавка и монти-

рање на дигитални инфо пунктови со софтвер за вове-

дување на податоци кои ќе бидат од големо значење на 

локалните самоуправи, угостителските објекти и ту-

ристите кои ќе ги посетуваат локалитетите каде ќе би-

дат поставени истите 

Право на учество на јавната набавка ќе имаат сите 

заинтересирани домашни правни лица – понудувачи, 

кои се регистрирани за вршење на дејноста поврзана со 

предметот на договорот за јавна набавка. 
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Оваа активност ќе се реализира во периодот од ме-

сец март до месец мај 2018 година. 

              2.500.000,00 денари 

 

17. Набавка на мобилна апликација „Visit 

Macedonia“ 

 

Светски тренд е луѓето при посета на одредени дес-

тинации да имат можност за симнување на мобилна 

(IOS, Android, Windows) апликација за туристичките 

потенцијали на земјата, како и можноста за резервација 

на: хотел, ресторан, културен настан, како и проверка 

на понудите за посета на одредени места во самиот ре-

гион. 

Сите категоризирани, угостителски објекти како и 

туристичките центри ќе можат бесплатно да се рекла-

мираат во самата апликација. 

Истите ќе можат да хостираат информации и про-

моции кои ќе им користат на туристите при резерва-

ција. 

За реализација на оваа активност Министерството 

за економија ќе објави јавен повик за набавка на IOS, 

Android, Windows мобилна апликација “Visit 

Macedonia“. 

Право на учество на јавната набавка ќе имаат сите 

заинтересирани домашни правни лица – понудувачи, 

кои се регистрирани за вршење на дејноста поврзана со 

предметот на договорот за јавна набавка. 

Оваа активност ќе се реализира во периодот од ме-

сец март до месец мај 2018 година. 

     1.500.000,00 денари 

 

ВКУПНО                                   38.700.000,00 денари 

 

III 

 

ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  

АКТИВНОСТИТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 

програма ќе се грижи Министерството за економија. 

 

V 

Министерството за економија, заклучно со 

31.3.2019 година до Владата на Република Македонија 

ќе достави извештај со финансиски показатели за реа-

лизација 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. 44-326/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

200. 

Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 

43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 

и 37/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на  23.1.2018 година,  донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА  2018 ГОДИНА 

 

I. Цели на Програмата 

 

Општа цел 

 

Општа цел на оваа програма е континуирано унап-

редување на здравјето на децата и жените во репродук-

тивен период во насока на намалување на доенечката и 

матернална смртност преку координирано спроведува-

ње на есенцијалните јавно-здравствени функции врз 

основа на дефинираните приоритети идентифицирани 

преку редовен мониторинг на нивната здравствената 

состојба, со посебен фокус на ранливите групи населе-

ние и со почитување на принципот на еднаква достап-

ност до сите на кои им е услугата потребна. 

 

Специфични цели 

 

1. Континуирано унапредување на системот на мо-

ниторирање на здравствениот статус на мајките и деца-

та и ефикасноста на здравствената заштита; 

2. Подигање на информираноста и едуцираноста на 

населението за здрави животни стилови и правилно 

здравствено однесување во преконцепциски, антената-

лен, постнателен и во доенечкиот период, со фокус на 

ранливите категории на жени (жени Ромки, жени од 

руралните подрачја); 
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3. Унапредување на квалитетот и еднаквоста во 

пристапот до здравствените услуги за мајките и де-

цата, со посебен фoкус на ранливите категории 

жени; 

4. Навремено откривање на заболувања кај новоро-

денчињата, доенчињата и малите деца; 

5. Јакнење на интерсекторската соработка и моби-

лизирање на партнерството во заедницата на сите реле-

ванатни партнери во идентификација и решавање на 

здравствените проблеми на мајките и децата особено 

во намалувањето на бариерите и зголемувањето на дос-

тапноста на услугите.  

 

II. Мерки кои треба да се преземат за подобрување 

на состојбите 

 

1. Активности за мониторирање на здравствениот 

статус на мајките и децата и проценка на ефикасноста 

и достапноста на здравствените сервиси: 

- стручно-методолошки надзор-теренски посети за 

мониторинг на работата на превентивните тимови, по-

ливалентната патронажна служба и Ромските здрав-

ствени медијатори; 

- функционирање на Државен центар за репродук-

тивно здравје; Стручно-методолошка помош од страна 

на Универзитетска клиника за гинекологија и акушер-

ство на породилиштата низ државата; Изработка на со-

фтвер за внес на податоци и Подготовка на Перината-

лен Извештај.- евидентирање на податоци за секоја 

смртност на доенче и родилка од страна на здравстве-

ните установи и достава до Државен центар за репро-

дуктивно здравје; 

- собирање, обработка и анализа на доставените по-

датоци од породилиштата за перинатална грижа од 

страна на Државен центар за репродуктивно здравје и 

задолжително доставување на квартални извештаи до 

Комитетот за безбедно мајчинство при Министерство 

за здравство. 

- обезбедување на бесплатна Фолна киселина за се-

која бремена 

- функционирање на Центар за упатување на кли-

нички третман на жртви од сексуална злоупотреба во 

трите града каде центрите се воспоставени и тоа во 

Скопје, Куманово и Тетово 

- бесплатни прегледи и лабораториски прегледи во 

тек на бременост, поврзани со бременост, бесплатно 

породување за бремени неосигурани жени, жени 

Ромки, жени од социјално ранливи категории и лица 

без идентификација и бесплатно болничко лекување на 

доенчиња од неосигурани мајки, жени Ромки, жени од 

социјално ранливи категории и лица без идентифика-

ција и  

- набавка на современи контрацептивни средства 

(орална контрацепција, спирали, кондоми) за жени од 

социјално-ранливи категории (Ромки, кориснички на 

социјална помош, жени со репетитивни абортуси). 

2. Активности за здравствена промоција и унапре-

дување на здравственото однесување: 

Едукација на населението и промотивни кампањи 

- промоција на Европската недела на имунизација, 

вклучително локални активности фокусирани на ром-

ските заедници и руралните средини, 

- спроведување на едукативни работилници во ром-

ски и рурални средини за детско здравје, важност за 

имунизација, здрава бремености мајчинство, доење од 

страна на превентивните тимови и патронажни сестри 

со особен осврт на 11 општини во кои претежно живе-

ат Роми: Шуто Оризари, Карпош, Виница, Делчево, 

Пехчево, Битола, Прилеп, Тетово, Гостивар, Штип и 

Куманово со планиран опфат на околу 24.000 лица и  

- промоција на Светската Недела на доење. 

3. Јакнење на капацитетите на здравствени работни-

ци кои обезбедуваат здравствена заштита на деца и же-

ни во репродуктивен период: 

- обука на здравствени работници (матични лекари, 

медицински сестри, патронажа, матични гинеколози) 

за семејно планирање согласно подготвената тренинг 

програма,  



26 јануари 2018  Бр. 17 - Стр. 19 

 
 

- едукативни работилници за патронажни сестри и 

превентивни тимови за значењето на доењето за рани-

от детски развој, 

- едукативен материјал (брошура) за здрава бреме-

ност и доење и дистрибуција на истата до бремените 

жени, 

- изготвување на Информација за здравствената 

состојба на мајките и децата за 2017 година, 

- обуки на здравствени работници од примарна 

здравствена заштита за превенција и менаџмент на ро-

дово базирано насилство, 

- изработка на едукативни брошури за семејно пла-

нирање наменети за млади и жени на македонски и ал-

бански јазик и 

- печатење на Прирачник за родители. 

 

4. Активности за рана детекција на заболувања кај 

новороденчињата, доенчињата и малите деца: 

- спроведување на тиреоиден скрининг кај сите но-

вородени деца во Република Македонија, 

- неонатален метаболен скрининг за целна попула-

ција за новородени сомнителни за метаболни заболу-

вања, 

- скрининг за цистична фиброза,  

- обуки на здравствени работници кои работат во 

превентивни тимови за препознавање на аутизам, 

- воведување на M-chat како задолжителен скри-

нинг на сите деца на возраст од 18 и 24 месеци во за-

должителни систематски прегледи на деца на предш-

колска возраст.  

 

5. Јакнење на  интерсекторска соработка и соработ-

ка со локалната заедница 

- одржување на работилница за претставување на 

активностите на оваа програма, за мајки и деца на по-

тенцијалните партнери во реализација на оваа програ-

мата особено во работата со ранливите групи до кои е 

потешко да се пристапи,   

- одржување на координативни состаноци со прет-

ставници од единиците на локалната самоуправа, гра-

ѓански здруженија, претставници на ромски заедници, 

ромски невладини организации, женски организации, 

ОН организации, Светската здравствена организација и 

УНИЦЕФ. 

 

III. Очекувани резултати 

 

Со целосно реализирање на активностите предвиде-

ни со оваа програма се очекува постигнување на след-

ните резултати:  

1. Идентифицирани приоритети за делување бази-

рани на континуирано и ефикасно следење на здрав-

ствениот статус и обемот на здравствена заштита на 

мајките и децата,  

 

2. Унапредени животни стилови и подобрено здрав-

ствено однесување од аспект на безбедното мај-

чинство, со фокус на ранливите групи жени и деца 

(зголемен процент на жени кои имаат избрано матичен 

гинеколог, зголемен процент на мајки кои дојат ек-

склузивно, одржување на висок опфат со имунизација, 

навремена и редовна антенатална и постнатална зашти-

та и др), 

 

3. Подобрен пристап и квалитет на здравствените 

услуги за мајките и децата, со фокус на ранливите гру-

пи жени и деца, 

 

4. Намалени бариерите и зголемена достапност до 

услуги преку зајакнато партнерство и соработка во за-

едницата, 

 

5. Унапредено здравјето на децата, доенчињата и 

жените во репродуктивен период и намалени разлики 

кај одредени ранливи групи мерено преку индикатори-

те за морбидитет, морталитет  и искористеност на 

здравствените услуги. 
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IV. Потребни финансиски средства за реализација на Програмата 
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V. Финансирање 

 

Активностите предвидени во оваа програма ќе се 

финансираат од Буџетот на Република Македонија за 

2018 година.  

Распределбата на средствата по оваа програма ја 

врши Министерството за здравство квартално на из-

вршителите на активностите, врз основа на доставени 

фактури и извештаи за реализација на активностите 

содржани во Програмата. Неизмирените обврски во 

2017 година ќе бидат исплатени во Програма за актив-

на здравствена заштита на мајките и децата за 2018 го-

дина. 

 

VI. Извршители на Програмата 

 

Извршители на оваа програма се  Министерство за 

здравство, Завод за здравствена заштита на мајки и 

деца,Универзитетска клиника за гинекологија и аку-

шерство-Скопје, Универзитетска клиника за детски бо-

лести-Скопје, Ромски здравствени медијатори, Држа-

вен центар за репродуктивно здравје, Управа за елек-

тронско здравство, Клинички Болници и Општи болни-

ци во Република Македонија, Здравствени домови во 

Република Македонија, Центар за семејна медицина, 

Специјална болница за гинекологија и акушерство Мај-

ка Тереза Скопје, граѓански здруженија. 

Следење на реализација на Програмата (монито-

ринг и евалуација) 

Следење на  спроведувањето на оваа програма 

врши Министерството за здравство. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-397/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

201. 

Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 

43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 

и 37/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 23.1.2018 година, донесе   

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВА-

ЊЕ  И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НА-

СЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

2018 ГОДИНА 

 

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

  

Генерална цел на оваа програма е спречување и суз-

бивање на бруцелозата кај луѓето на територијата на 

целата Република.  

Притоа, основни цели на годишната Програма се: 

1. Намалување на инциденцата на бруцелоза кај лу-

ѓето; 

2. Спречување на појава на компликации, хронични 

форми  и инвалидитет; 

3. Спречување на појава на рецидиви; 

4. Намалување на стапката на смртност; 

5. Микробиолошка потврда на секој сомнителен 

случај; 

6. Континуирана медицинска едукација, обновува-

ње на знаењата на здравствените и ветеринарните ра-

ботници; 

7. Информираност и здравствена едукација на оп-

штата популација и на професионално експонираните 

лица, со цел превенција на бруцелоза. 

Овие цели, во 2018 година ќе се остваруваат преку 

следните активности: 

1. Спроведување на мерките и активностите за 

спречување на појавата, понатамошно ширење на бру-

целозата и нејзино сузбивање на територија на целата 

Република, особено во критичните региони; 

2. Епидемиолошко следење и испитувања за рано 

откривање на изворите, патиштата и начинот на прене-

сување на заразата; 

3. Рано и активно откривање на заболените лица, 

нивно пријавување до надлежните институции, анкети-

рање, информација и едукација;  

4. Рано и адекватно лекување на заболените; 

5. Задолжително лабораториско докажување на 

бруцелозата; 

6. Континуирана медицинска едукација на здрав-

ствените работници; 

7. Информирање и здравствено едукативна дејност. 

 

II. АКТИВНОСТИ, ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

(ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ) 

 

За остварување на целите утврдени со оваа прог-

рама, во 2018 година ќе се спроведуваат следните мер-

ки и активности: 

1. Изготвување на работни оперативни планови на 

регионално ниво, од страна на 10-те ЈЗУ Центри за јав-

но здравје (Скопје, Велес, Куманово, Тетово, Битола, 

Прилеп, Штип, Кочани, Струмица и Охрид), со 

квартално реализирање, локација  и целна група  на  

активностите за спречување и сузбивање на бруцелоза-

та во 2018 година на територијата на подрачјето кое го 

покриваат, врз основа на епидемиолошката состојба на 

таа територија. 

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје, во 

соработка со ЈЗУ Институт за јавно здравје на Републи-

ка Македонија (во натамошниот текст:ИЈЗ на РМ). 

Индикатор: Број на изготвени и доставени опера-

тивни планови до  Министерството за здравство. 

Рок на известување : 15 јануари  2018 

2. Организирање на  регионални советувања/рабо-

тилници на тема бруцелоза – епидемиолошка и епизоо-

толошка состојба, на кои здравствените работници од 
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Републиката (епидемиолози, инфектолози, микробио-

лози, матични доктори, претставници од Државен са-

нитарен и здравствен инспекторат и претставници од 

ветеринарната медицина) на регионално ниво ќе се за-

познаат со раширеноста на бруцелозата во Република 

Македонија, со епизоотолошката и епидемиолошката 

состојба, со клиничката слика, дијагностиката и други-

те карактеристики на бруцелозата, како и со мерките и 

активностите кои треба да се спроведуваат за нејзино 

сузбивање. ИЈЗ на РМ во соработка со Медицински фа-

култет Скопје - Институт за епидемиологија со ме-

дицинска биостатистика подготвува и доставува дета-

лен план (датум, место на одржување, планирани 

здравствени институции - учесници) за 4-те семинари, 

агенда со теми планирани и листа на предавачи до Ми-

нистерството за здравство.  

Извршители: ИЈЗ на РМ и Медицински факултет 

Скопје - Институт за епидемиологија со медицинска 

биостатистика. 

Индикатор: Доставен план, квартален извештај 

(број на учесници, датум, место) за организирани реги-

онални семинари. 

Рок на известување: 15.01.2018 година - доставен 

план, квартално. 

 

3. ЈЗУ Центри за јавно здравје на својата територија 

организираат  предавања за населението во руралните 

средини како и  предавања за ризични групи на работ-

ници со цел запознавање на населението со оваа бо-

лест, начините на превенција и опасностите. 

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје. 

Индикатор: Доставен план, квартален извештај 

(број на учесници, датум, место) за организирани пре-

давања. 

Рок на известување: 15.01.2018 година - доставен 

план, квартално. 

 

4. Активен епидемиолошки надзор на терен преку 

епидемиолошко извидување и епидемиолошки истра-

жувања за секој откриен случај на бруцелоза кај луѓето 

или добиен податок од страна на ветеринарни инспек-

тори од Агенцијата за храна и ветеринарство за забо-

лен добиток на одредена територија,  како и за рано от-

кривање и дијагноза, евидентирање, пријавување и ан-

кетирање на сите сомнителни и дијагностицирани слу-

чаи на бруцелоза со цел да се откријат сите заболени 

лица во таа населба и навреме да се подложат на ме-

дицински третман. 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје  

земаат материјали за серолошка дијагностика и изгот-

вуваат информации. 

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје, во 

соработка со ветеринарните  инспектори од Агенцијата 

за храна и ветеринарство. 

Индикатор: Број на епидемиолошки увиди за над-

зор и следење на бруцелозата и изготвување на инфор-

мација за најдената состојба и број на епидемиолошки 

анкети, број на лабораториски тестирања. 

Рок на известување: Квартално. 

5. Секој случај на заболување од бруцелоза се при-

јавува задолжително до епидемиолошката дејност на 

територијата каде е регистрирана болеста. Епидемио-

лошките служби при 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје  

ги обработуваат и евидентираат пријавите и за секој 

случај ги известуваат –ИЈЗ на РМ, Државниот санита-

рен и здравствен инспекторат  и ветеринарната инспек-

ција надлежна за одредена територија.  

10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје  изработуваат 

епидемиолошка анкета за секој заболен и заедно со 

пријавата ги доставуваат до ИЈЗ на РМ, каде  се врши 

внесување во датабаза, обработка и анализа на пријави-

те и епидемиолошките анкети на заболените, врз база 

на што се изработуваат извештаи. 

Извршители: Здравствените установи на сите нивоа 

на здравствена заштита, 10-те ЈЗУ Центри за јавно 

здравје, ИЈЗ на РМ. 

Индикатор: Број на доставени и обработени при-

јави/анкети за заболени од бруцелоза. 

Рок на известување: Квартално. 

 

6. Здравствен надзор над ветеринарните работници, 

сточарите, работниците во кланиците, млекарниците и 

во кожарската индустрија ќе се врши преку системат-

ски здравствени прегледи, во кои се вклучени кли-

ничко-серолошки испитувања на бруцелоза.  

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје  и 

ИЈЗ на РМ. 

Индикатор: Број на здравствени прегледи, број на 

лабораториски тестирања на професионално експони-

рани лица. 

Рок на известување: Квартално. 

 

7. Во случај на зголемен број на заболени или поја-

ва на епидемија на бруцелоза, 10-те ЈЗУ Центри за јав-

но здравје ќе прават епидемиолошки увиди за следење 

на состојбата на теренот во соработка со ИЈЗ на РМ и 

ќе предлагаат мерки за спречување на понатамошно 

ширење/сузбивање на епидемијата кои ги доставуваат 

во вид на информација до Министерството за здрав-

ство,  Државниот санитарен и здравствен инспекторат 

и други надлежни институции.  

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје во 

соработка со ИЈЗ на РМ. 

Индикатор: Број на теренски увиди и доставени ин-

формации при епидемии. 

Рок на известување: Квартално. 

 

8. Микробиолошко - лабораториска дијагностика на 

бруцелозата кај луѓето ќе се врши во лабораториите на 

10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје и во лабораториите 

на ИЈЗ на РМ.  

Извршители: Микробиолошките лаборатории при 

10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје  и ЈЗУ Институт за 

јавно здравје - Скопје. 

Индикатор: Извештај за број на направени тестови  

Рок на известување: Квартално. 
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9. Лабораториска конфирмација и верификација на 

сомнителните и позитивните серолошки наоди од 10-те 

ЈЗУ Центри за јавно здравје ќе се врши во микробио-

лошката лабораторија на ИЈЗ на РМ , со примена на 

PCR-дијагностика.                   

Извршители: –ИЈЗ на РМ. 

Индикатор: Извештај за број на конфирмирани/ве-

рифицирани лабораториски наоди. 

Рок на известување: Квартално. 

 

10. ИЈЗ на РМ обезбедуваа стручно-методолошка 

помош од областа на следење и надзор над состојбата 

со бруцелоза преку теренски увиди – во  ЈЗУ Центри за 

јавно здравје, односно во оние региони каде се регис-

трирани поголем број на заболени лица или епидемии 

на бруцелоза и преку други средства за комуникација 

со 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје  и други здрав-

ствени установи (веб страна, електронска пошта), како 

и информирање за состојбите со ова заболување кај нас 

и во светот, за што ќе бидат изработени различни ин-

формации, упатства и стручни мислења.  

Извршители:–ИЈЗ на РМ.  

Индикатор: Број на увиди, изработени информации, 

препораки, упатства и стручни мислења. 

Рок на известување: Квартално. 

 

11. Здравствено воспитување и едукација на населе-

нието се врши преку водење на разговори (при терен-

ски посети и анкетирање на лица и домаќинства), потоа 

по пат на организирани предавања во установи и инс-

титуции, во населени места   од страна на 10-те ЈЗУ 

Центри за јавно здравје, преку средствата за јавно ин-

формирање (печатени медиуми, радио и ТВ емисии), 

постоечките веб-страни на ИЈЗ на РМ и  10-те  ЈЗУ 

Центри за јавно здравје.  

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје и 

ИЈЗ на РМ.  

Индикатор: Број на остварени посети на семејства 

на заболени лица (анкети), број на предавања во раз-

лични установи/населби, број на настапи во медиуми, 

написи и интервјуа во јавни гласила, информации на 

интернет, број на поделени флаери. 

Рок на извршување:  квартално  

11.1  ИЈЗ на РМ и 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје  

во текот на првиот квартал ќе подготват и испечатат  

флаери за  населението со цел  запознавање со приро-

дата на болеста, начинот на пренесувањето и заштитата 

кои ќе бидат дистрибуирани во текот на спроведување-

то на здравствено едукативните активности.  

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје и  

ИЈЗ на РМ.   

Индикатор: Број на отпечатени флаери и примерок.  

Рок на извршување:  прв квартал 

  

12. Медицински факултет Скопје -Институт за епи-

демиологија и медицинска биостатистика ќе одржи две 

акредитирани предавања од областа на интервентна те-

ренска епидемиологија  со цел јакнење на капацитети-

те на епидемиолошките служби. 

Извршители: Медицински факултет-Институт за 

епидемиологија и медицинска биостатистика. 

Индикатор: Број на одржани предвања,број на слу-

шатели.  

Рок на извршување:  прв и трет квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Согласно предвидените активности, во извршува-

њето на оваа програма, ќе бидат вклучени следните 

институции: 

- ИЈЗ на РМ 

- 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје  

- Медицински факултет Скопје - Институт за епиде-

миологија со медицинска биостатистика          

 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ 

И РОКОВИ 

 

Здравствените установи кои се извршители на ак-

тивностите предвидени во оваа програма доставуваат 

тромесечни и годишни извештаи за спроведените ак-

тивности. 

ЈЗУ Центри за јавно здравје и нивните подрачни 

единици,  треба да подготват и да достават четири тро-

месечни и еден годишен извештај за состојбата со бру-

целоза на нивното подрачје и преземените мерки и ак-

тивности за нејзино спречување и сузбивање до ИЈЗ на 

РМ, во точно определени рокови.  

ЈЗУ Центри за јавно здравје  доставуваат тромесеч-

ни  извештаи до ИЈЗ на РМ во рок од седум дена по ис-

текот на тромесечјето.   

ИЈЗ на РМ  подготвува и доставува квартални /тро-

месечни извештаи  до Министерството за здравство во 

рок од десет дена по завршувањето на кварталот. 
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ЈЗУ Центри за јавно здравје годишниот  извештај за 

реализација на активностите од оваа програма го дос-

тавуваат до ИЈЗ на РМ најдоцна  до 15 јануари 2019 го-

дина. 

ИЈЗ на РМ доставува до Министерството за здрав-

ство годишен извештај за реализираните мерки и ак-

тивности, предвидени со оваа програма најдоцна до 25 

јануари  2019 година.   

 

V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 

За реализација на програмските активности за ис-

питување на појавата, спречувањето и сузбивањето на 

бруцелозата кај луѓето за 2018 година, потребни се 

следните средства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исплатата на средствата по оваа програма ќе се 

врши квартално од страна на Министерството за здрав-

ство, врз основа на доставените фактури и извештаи за 

реализација на активностите содржани во оваа програ-

ма и  согласно работниот план.  

Фактурирањето ќе се врши по утврдени цени на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија и 

одобрени програмски цени. 

Фактурирањето ќе се врши по утврдените програ-

мски цени кои се составен дел на оваа програма, на 

стандарден образец за фактура, објавен на веб 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. 

Реализацијата на програмските активности на реги-

онално и локално ниво ја спроведуваат ЈЗУ Центрите 

за јавно здравје. 

Оваа програма ќе се реализира во рамки на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 

за 2018 година во висина од од  2.000.000,00 денари, од 

кои 1.500.000,00 денари од основен буџет и 500.000,00 

денари од сопствени средства на Министерството за 

здравство. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-398/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

202. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“  бр. 43/12 , 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,  

43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 

и 37/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 23.1.2018 година,  донесе  

 

П Р О Г Р А М А  

„ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“  ЗА 2018 ГОДИНА 

 

I.В О В Е Д 

Кардиоваскуларните и респираторните болести се 

најчести заболувања кај населението како во светски 

рамки така и во Република Македонија.  

Зголемениот крвен притисок, зголемени маснотии 

во крвта, дебелината, дијабетот, неправилната исхрана, 

недоволната физичка активност, злоупотребата на ал-

кохол и тутун се најчести ризик фактори за настанува-

ње на кардиоваскуларните заболувања. Најзначајните 

ризик фактори за појава на незаразни болести, можат 

да се спречат и да се контролираат. 

Масовните незаразни болести се водечка причина 

за смрт и инвалидитет ширум светот.  

Причинители на висока зачестеност на масовни не-

заразни болести во последните децении од дваесеттиот 

век и почетокот на овој век се значајните и брзи проме-

ни во начинот и стилот на живот на современиот човек. 

Најмногу се изразени промените во начинот на ис-

храна, нивото на физичка активност, зголемената упот-

реба на алкохол и тутун. Во интеракцијата на физичка-

та активност, храната, исхраната и на здравјето на лу-

ѓето, вклучени се следните релевантни аспекти: енер-

гетската потрошувачка преку физичката активност ка-

ко важна компонента на енергетската рамнотежа што 

ја определува телесната тежина.  

Превентивните прегледи за навремена контрола на 

крвниот притисок, телесната тежина, одредување шеќер и 

маснотии во крвта се битен елемент за навремено спречу-

вање на појава на кардиоваскуларни заболувања. 

Едукација на населението за потребата од навреме-

ни превентивни прегледи за контрола на сопственото 

здравје е битен фактор за рано откривање и спречување 

болести. 
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Параметри на здравјето кои е потребно да се следат 

се: крвен притисок, телесна тежина, висина, индекс на 

телесна маса, шеќер и маснотии во крвта. На граѓаните 

потребно е во исто време да им се даваат и конкретни 

совети за грижа за сопственото  здравје како совети за  

промоција на здрави животни стилови, поддршка за от-

кажување од штетни животни навики, одвикнување од 

пушење, за начинот на исхрана и заштита од високите 

температури, важност на превентивните прегледи.  

1. Спроведување на акции за бесплатни прегледи од 

страна на здравстевени домови по една акција на секои 

два месеци - Со оваа активност на сите  граѓани им се 

дава можност да извршат бесплатен превентивен прег-

лед и тоа независно од нивниот статус на здравствено 

осигурување. 

Активностите се состојат во бесплатни лекарски 

прегледи, мерење крвен притисок, телесна тежина и 

висина, индекс на телесна маса, одредување шеќер и 

маснотии во крвта и други лекарски совети. Резултати-

те од мерењата се  соопштуваат на лице место.  

При прегледите се  даваат и совети за грижа за 

здравјето, начин на исхрана, заштита од високите тем-

ператури, а  се делат и промотивни печатени едукатив-

ни материјали за правилен начин на живот и исхрана.  

Активностите  се спроведуваат на отворен и затво-

рен простор во зависност од временските прилики, а за 

местото, денот и времето на спроведување на прегле-

дите, населението ќе биде известено преку локалните 

медиуми и месните заедници. 

Секој Здравствен дом треба да обезбеди по шест ак-

ции на  годишно ниво, во рурално подрачје. 

Динамиката на спроведување на активностите ќе 

биде еднаш на два месеци и тоа по една акција во след-

ните периоди- (од 01.01.2018 до 28.02.2018 год),(од 

01.03.2018 до 30.04.2018 год),(од 01.05.2018 до 

30.06.2018 год),(од 01.07.2018 до 30.08.2018 год),(од 

01.09.2018 до 30.10.2018 год) и (од 01.11.2018 до 

31.12.2018 год). 

Здравствените тимови ќе бидат составени од лекар, 

медицинска сестра и возач. 

Резултатот од анализата ќе се евидентира во еви-

дентен лист и се доставува до  Институтот за јавно 

здравје на Република Македонија. 

Извршители: –Здравствените домови. 

2. Обработка на податоци од мерењата при здрав-

ствениот преглед и извештај. 

Извршители: –Институт за јавно здравје на Репуб-

лика Македонија. 

3. Материјални трошоци- (кутии, алкохол, бензин, 

вода, безалкохолни пијалоци и друго. 

Извршители: –Здравствените домови. 

4.Активности за превентивни прегледи при топлот-

ни бранови кои ќе бидат спроведени од страна на сите 

здравствени домови. 

Извршители: –Здравствените домови. 

5. Истражување, мониторинг и евалуација- Истра-

жување за причини за немотивираност на пациенти за 

прекин на пушење 

Извршители: –Институт за јавно здравје на Репуб-

лика Македонија. 

6. Трошоци за гориво за Рурални Концесионери - 

(над 25 км оддалеченост од здравствениот дом до ру-

ралните концесионери и минимум 400 пациенти. За ос-

тварување на оваа активност ќе се обезбедат трошоци 

за гориво за руралните доктори (над 25 км одалеченост 

и минимум 400 пациенти) со месечна исплата по реал-

но направени трошоци (10% од цената на литар гориво 

за соодветното возило на поминат километар, сметано 

според видот на горивото што го користи возилото). 

Извршители: –Руралните Концесионери. 

7. Обуки за здравствени работници на тема сексуал-

но и репродуктивно здравје во  општини каде има по-

голем број  лица со попреченост -За таа цел треба да се 

подготви модул и едукативен  материјал, и да се од-

ржат  8 семинари со кои ќе бидат опфатени гинеко-

лози, матични лекари и сестри. 

Извршители: – Институт за јавно здравје на Репуб-

лика Македонија и Медицински факултет Скопје - 

Центар за семејна медицина 

8. Обуки за здравствени работници за работа со де-

ца со пречки во развојот и лица со попреченост жртви 

на насилство во општини каде има поголем број на ли-

ца со пречки во развојот - За таа цел треба да се под-

готви модул и едукативен  материјал, и да се одржат  8 

семинари со кои ќе бидат опфатени гинеколози, матич-

ни лекари и сестри. 

Извршители: – Медицински факултет Скопје - Цен-

тар за семејна медицина. 

 

II.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Целта на оваа програма е активен пристап до граѓа-

ните од руралните средини, контрола на нивното 

здравје, навремено и соодветно лекување и препораки 

за превенција на здравјето. 

 

III. ПОДГОТВИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА  

ИЗВРШИТЕЛИТЕ 

 

За време на припремните активности за целосно и 

навремено спроведување на оваа програма  се органи-

зираат средби со одговорните лица на здравствените 

установи – извршители на активностите. Воедно, нав-

ремено  се обезбедуваат потребните медицински мате-

ријали, промотивни материјали  и друг потребен ин-

вентар. За таа цел ќе се спроведат следните актив-

ности: 

Список со одговорни лица по здравствени установи 

и нивни телефонски броеви. 

 Координатори на активностите се Здравствените 

домови за  своето подрачје. 

Календар со локалитети  за поставување на пункто-

ви за вршење на превентивните прегледи (на два ме-

сеци). 

Eвидентен лист за индивидуалниот превентивен 

преглед, со  содржината за антропометриските мерења 

за определување на индексот на телесна маса, мерење 

на нивото на шеќерот и холестеролот во крвта  и крв-

ниот притисок.  
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Набавка на апарати за анализа, ленти за одредување на шеќерот и    холестеролот   во крвта и ланцети.  

Подготовка на  анкетните листи во постоечкиот софтвер. 

 

IV.ЕВАЛУАЦИЈА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ 

Секој извршен превентивен преглед  се евидентира во посебен евидентен лист кој се доставува до Инсти-

тутот за јавно здравје Скопје. 

По обработката на добиените индивидуални листи за вкупниот период Институтот за јавно здравје на Ре-

публика Македонија  изготвува студија за добиените резултати од превентивните прегледи по здравствени 

домови на ниво на државата со препораки за подобрување на здравствената состојба кај граѓаните.  

   

V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА  

РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА 

 

Табела 1. 
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Извршители на оваа програма се Здравствените домови, Институтот за јавно здравје на Република Ма-

кедонија  и Медицински факултет Скопје- Центарот за семејна медицина.  

Неизмирените обврски кон извршителите за 2017 година ќе бидат исплатени во текот на 2018 година. 

Оваа програма ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија 

за 2018 година во износ од 5.000.000,00 денари. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

           Бр. 44-400/1                                                  Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

              Скопје                                                        Зоран Заев, с.р. 
 



26 јануари 2018  Бр. 17 - Стр. 29 

 
 

203. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од¬ Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 

43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 

и 37/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 23.1.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ 

БОЛЕСТИ (КВБ) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

I. ВОВЕД 

 

Болестите на срцето и крвните садови претставува-

ат голема, хетерогена група на заболувања и се на прво 

место како причини за смрт во генералната популација 

во Република Македонија. Исхемичната болест на ср-

цето со своите четири клинички форми – ангина пекто-

рис, акутен инфаркт на миокардот, ненадејна срцева 

смрт и исхемична кардиомиопатија, е најчеста болест 

од оваа голема група на заболувања, а настанува како 

последица на атеросклероза во коронарните артерии. 

Најновите испитувања покажуваат дека атеросклеро-

тичните промени на крвните садови настануваат уште 

во најраната возраст (после втората година од животот) 

така што со превенција треба да се започне што е мож-

но порано.  

Од големо значење се и цереброваскуларните бо-

лести, особено цереброваскуларниот инфаркт, субарах-

ноидалното, интрацеребрал¬ното и друг вид крвавење 

кои се вбројуваат во десетте најчести причини за смрт 

на населението, а се тесно поврзани со болестите на ср-

цето.  

Со Програмата за превенција на кардиоваскуларни-

те болести (КВБ) за 2018 година се опфатени: 

 

АДУЛТНА КАРДИОХИРУРГИЈА 

 

Kардиохируршките операции се едни од најсложе-

ните хируршки интервенции. Бројот на болни кои има-

ат потреба од кардиохируршка интервенција е во по-

стојан пораст. Како кардиохируршки интервенции се 

подразбираат интервенциите на отворено срце помеѓу 

другите реконструкција на срцеви залистоци, замена на 

срцеви залистоци, аорто – коронарен бајпас и ред дру-

ги интервенции помеѓу кои врвот го зазема трансплан-

тацијата на срце од кадаверичен дарител. 

Како и секоја друга гранка од хирургијата, кардио-

хирургијата бара искусен тим од кардиохирурзи, васку-

ларни хирурзи, анестезиолози, кардиолози и други, ка-

ко и среден персонал (инструментарки, медицински 

сестри, анестетичари, перфузионисти и други). 

ДЕТСКА КАРДИОХИРУРГИЈА И ПЕДИЈАТРИСКА 

ХИРУРШКА ИНТЕНЗИВНА НЕГА 

 

Со цел навремено дијагностицирање и третман на 

кардиолошките заболувања кај педијатриските паци-

енти, Министерството за здравство интензивно вложу-

ва напори во растот и развојот на педијатриската кар-

диохирургија, како и интензивна хируршка нега.  

Преку соработката со тимот на педијатриските кар-

диохирурзи од Америка, тимот при Институтот за 

здравствена заштита на мајки и деца, Белград, Србија, 

Клинички Центар Србија, Белград, Болница Звездара, 

Белград и други установи, се намалува бројот на интер-

венции на деца кои се лекуваат во странство, а воедно 

и се едуцира македонскиот тим. Тимот за неонатална 

кардиохирургија е составен од: кардиохирурзи, анесте-

зиолози, интензивисти, интернисти, кардиолози, ме-

дицински сестри, перфузионисти, анестетичари, 

инструментарки и медицински сестри за во интензивна 

нега. 

Со овие интервенции се врши трансфер на know-

how на нашиот тим за неонатална кардиохирургија, со 

што овие интервенции во иднина би ги вршеле самос-

тојно нашите специјалисти во Република Македонија. 

 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ, ЕНДОВАСКУ-

ЛАРНА НЕВРОХИРУРГИЈА, СПИНАЛНА НЕВРО-

ХИРУРГИЈА И ЕНДОСКОПИЈА НА ХИПОФИЗА 

 

Од посебен интерес и значење се и цереброваску-

ларните болести, особено цереброваскуларниот ин-

фаркт, субарахноидалното, интрацеребрал¬ното и друг 

вид крвавење кои се вбројуваат во десетте најчести 

причини за смрт на населението, а се тесно поврзани со 

болестите на срцето.  

Министерството за здравство континуирано вложу-

ва напори во развојот на нови методи, техники и интер-

венции од областа на неврохирургијата како што се: 

ендоваскуларната неврохирургија, спинална неврохи-

рургија и ендоскопија на хипофиза, кои ќе бидат од го-

лемо значење за граѓаните на Република Македонија, 

земајќи го во предвид фактот дека една од најчестите 

причини за смртност во државата е мозочниот удар, ка-

ко и состојбите на опструирани крвни садови.  

За таа цел Министерството за здравство во соработ-

ка со Универзитетската клиника за неврохирургија ќе 

ангажира неколкумина врвни странски лекари, еминен-

тни медицински професионалци од медицински центри 

од Италија, Швајцарија, Германија, Турција, Србија и 

други, кои ќе ги изведуваат заедно со нашите лекари 

горенаведените процедури. Исто така во план е конти-

нуираната едукација на македонскиот кадар од Уни-

верзитетската клиника за неврохирургија во странски 

медицински центри со која ќе обезбедиме стекнување 

на најнови знаења и примена на најсовремени техники 

на лекување и преку екстерен облик на усовршување 

надвор од матичната установа, а ќе имаме за цел да го 

подигнеме нивото на стручно знаење и да го унапреди-

ме квалитетот на здравствените услуги. 
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II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Главни цели на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија 

за 2018 година се:  
- Превенција на факторите на ризик; 
- Навремено препознавање на КВБ;  
- Намалување на смртноста и инвалидитетот; 
- Едукацијата на тимот од државната кардиохирургија од страна на едукатори кои со своето искуство и 

знаење ќе го надоградат и пренесат на останатите инволвирани колеги. Тимот се состои од специјалисти по 
кардиохирургија, анестезија и васкуларна хирургија, како и среден медицински персонал (медицински сестри, 
инструментарки, анестетичари и перфузионисти); 

- Едукација на нашиот тим за неонатална кардиохирургија и интензивна хируршка нега од страна на тимот 
кој е составен од доктори (кардиохирурзи, анестезиолози, интензивисти, интернисти, кардиолози) и среден 
медицински персонал (медицински сестри, перфузионисти, анестетичари, инструментарки и медицински сес-
три за во интензивна нега) 

- Едукација на тимот од Универзитетската клиника за неврохихрургија од страна на странски едукатори 
од областа на ендоваскуларната неврохирургија, спинална неврохирургија и ендоскопија на хипофиза; 

- Обезбедување поддршка на професионалците почесто практикување на ендоваскуларни и васкуларни 
интервентни процедури преку обезбедување едукација; 

- Лекување на пациенти од цереброваскуларни болести, особено цереброваскуларниот инфаркт, суба-
рахноидално, интрацеребрално и друг вид крвавење, со должина на болнички престој повеќе од 5 години; 

- Подобрување во лекувањето на секундарно и терциерно ниво; 
- Подобрување на квалитетот на живот кај пациентите со кардиоваскуларни болести 
- Зајакнување на здравствениот систем на Република Македонија, како би бил во состојба да одговори на 

се поголемото оптеретување на населението со кардиоваскуларни болести. 
 

III. НОСИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
 
• Министерство за здравство  
 

IV. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
• ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје 
• ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија – Скопје  
• ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје 
• ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ – Прилеп 
 

V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА  
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за превенција на кардиоваскуларните 
болести во Република Македонија за 2018 година потребни се следните средства: 



26 јануари 2018  Бр. 17 - Стр. 31 

 
 

VI. НАЧИН НА ФАКТУРИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ 

 

Министерството за здравство месечно ќе ги распре-

делува средствата на јавните здравствени установи, из-

вршители на активностите, врз основа на доставени 

фактури и извештаи за реализација на активностите 

содржани во  оваа програма.  

Во прилог на фактурите јавните здравствени уста-

нови треба да достават: 

- Пресметка за целиот тим на странски едукатори 

кои вршат теоретска и практична работа;  

- Месечен извештај за дијагностички процедури и 

хуруршки интервенции за тимот кој работел директно 

со пациентите; 

- Месечен извештај на тимот кој е едуциран од 

страна на странските тимови; 

- Шест месечен извештај за вид и обем на извршени 

здравствени услуги, број на дијагностички процедури, 

број на извршени хируршки операции, број на интер-

вентни процедури и број на реоперации; 

- Годишен извештај за вид и обем на извршени 

здравствени услуги, број на дијагностички процедури, 

број на извршени хируршки операции, број на интер-

вентни процедури и број на реоперации. 

 

VII. ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ И РОКОВИ 

 

Здравствените установи кои се извршители на оваа 

програма, најдоцна до 15ти во месецот доставуваат 

фактура и месечен извештај за реализирани активности 

до Министерството за здравство. 

 

VIII. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 

Министерството за здравство ќе ги следи активнос-

тите од оваа програмата, ќе одржува редовни состано-

ци во јавните здравствени установи извршители на 

програмата, во делот на реализирани активности и ќе 

предлага мерки и решенија за надминување на одреде-

ни проблеми кои можат да произлезат во тековниот  

процес на работа. 

Оваа програмата ќе се реализира во обем и содржи-

на на средствата одобрени од Буџетот на Република 

Македонија за 2018 година во вкупен износ од 

25.000.000,00 денари, од кои 5.000.000,00 денари од ос-

новниот буџет и 20.000.000,00 денари од буџетот за са-

мофинансирачки активности на Министерството за 

здравство. Со оваа програмата ќе се врши и исплата на 

неизмирени обврски за реализирани програмски актив-

ности од 2017 година во висина од 14.723.670,00 де-

нари. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-401/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

204. 

Врз основа  на член 16, став 1, алинеја 7 и став 3 од 

Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

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

164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 

154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018  го-

дина,  донесе       

 

П Р ОГ Р А М А 

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

I. Крводарителството има нагласено општествено 

значење и претставува дејност од општ интерес за Ре-

публика Македонија. Без потребните количества на крв 

и крвни продукти не е можно да се обезбеди современа 

и квалитетна здравствена заштита. Во Република Маке-

донија крводарителството е доброволно и се спроведу-

ва преку крводарителски акции кои се организирани од 

Црвениот крст на Република Македонија, а со помош 

на стручни тимови од Институтот за трансфузиологија, 

Скопје. 

Оваа програма претставува поддршка на крводари-

телството во Република Македонија, а во неа се сод-

ржани мерки и активности за организирање и спрове-

дување на крводарителски акции, изготвување на 

здравствено-воспитни пропагандни материјали, моти-

вациски средства за крводарителите, надоместок на 

трошоци за организирање на крводарителски акции за 

општинските организации на  Црвениот крст на Ре-

публика Македонија по единица крв, активности на 

Институтот за трансфузиологија и партиципација при 

користење на здравствени услуги на дарители со над 

10 крводарувања.  

Недостаток во обезбедување крв во државата, ќе 

предизвика застој на хируршки и други интервенции за 

кои е потребно апликација на крв и спасување на мно-

гу животи.  

 

II. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 

За реализација на планираните мерки и активности 

во оваа програма потребни се следните финансиски 

средства:  

 

1.1. За активности на Црвениот крст на Република 

Македонија 

 

1.1.1. Организирање и подготвување на крводари-

телски акции 

 

-  Надоместок на трошоци за подготвување и орга-

низирање на крводарителски акции на општинските 

организации на Црвениот крст на Република Македо-

нија:  
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За 2018 година се планирани 55.000 крводарувања, 

а за секоја единица крв е предвидено по 100,00 денари 

за организација за крводарувањето.  

 

 

 

 

Во рамките на изготвувањето на здравствено-вос-

питните, пропагандните материјали и мотивациските 

средства се планира реализација на следните актив-

ности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Средства за надоместок за партиципација 

Средствата за надоместок за партиципација при ко-

ристење на здравствени услуги на дарители со над 10 

крводарувања  се трансферираат квартално секое тро-

месечие до здравствените установи по пресметана пар-

тиципација за користење на здравствени услуги по 

крводарител и годишно се трансферираат средства во 

вкупен износ од 8.408.500,00 денари.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА И НИВНИ  

ЗАДАЧИ 

 

Министерството за здравство утврдува потреби на 

државата од единици на крв, крвни продукти и ре-

зерви, во соработка со Институтот за трансфузиона ме-

дицина и врши надзор над учесниците во спроведува-

њето на оваа програма и утврдува систем на квалитет. 

Министерството за здравство ги обезбедува финан-

сиските средства и врз основа на доставени фактури и 

извештаи, врши исплата.  

Црвениот крст на Република Македонија во областа 

на крводарителството, при реализација на оваа прог-

рама, ги врши следните задачи: 

- континуирана здравствено-воспитна и мотивацис-

ка работа кај населението; 

- непосредна подготовка на крводарителските ак-

ции во сите средини; 

- изготвување на информативно-пропаганден мате-

ријал; 

- анкетирање и изготвување на списоци на потенци-

јални дарители на крв; 

- учество на волонтери на самата акција за прифаќа-

ње на дарителите на крв; 

- евиденција на крводарителските акции на посебни 

формулари; 

- изготвување на периодични и годишни извештаи 

за работа, што ги доставува до Министерството за 

здравство; 

- доделување на признанија на крводарителите. 

Институтот за трансфузиона медицина и трансфу-

зиолошките служби, при реализација на оваа програма, 

ги вршат следните задачи: 

- ги утврдуваат потребите за крв и крвни продукти 

за населението во Република Македонија, заедно со 

Министерството за здравство; 

- вршат организирано прибирање на крв од добро-

волни дарители со мобилни екипи и во службите за 

трансфузиологија при болничките центри; 

- вршат контрола на крв, приготвување на крвни 

компоненти, нивно чување и експедиција; 

- во соработка со клиниките или болничките центри 

при медицинските центри вршат контрола на употребе-

ните крвни продукти; 
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- обезбедуваат стандарди за прибирање на крв 

(стандарден состав на екипи, опременост, минимални 

ресурси за работа, стандарден број на единици кои тре-

ба да се прибираат дневно, месечно, годишно); 

- вршат здравствена контрола и се грижат за здрав-

јето на дарителите на крв; 

- водат национален регистар за дарители на крв 

(според местото на давање, крвни групи, ретки крвни 

групи, типизирани, одбиени крводарители, дарители на 

плазма и клеточни елементи); 

- изготвуваат книшка за дарители на крв (со код за 

секој крводарител, крвна група, картон за возач со крв-

на група); 

- учествуваат во здравствено-воспитна, мотива-

циска, истражувачка работа за развој и унапредување 

на крводарителството; 

- обезбедуваат унифициран благодарен оброк за да-

рители на крв. 

Заеднички активности на Црвениот крст на Репуб-

лика Македонија и Институтот за трансфузиона ме-

дицина:  

- планирање и организирање на крводарителските 

акции, како и изготвување на програма, оперативни 

планови, обврски  и извештаи за реализација на оваа 

програма; 

- планирање и утврдување на термин за изведување 

на крводарителска акција во одредена средини; 

- редовни контакти и посети во средина во која се 

планира да се изведе акцијата; 

- договор со организаторите за обезбедување на со-

одветен простор и услови за оптимално изведување на 

акцијата; 

- евалуација на постигнатите резултати, на терен и 

во установите за прибирање крв; 

- предлози за измени и дополнувања на оваа прог-

рама; 

- прилагодување на новонастанати состојби и пот-

реби од крв и крвни продукти (вонредни акции, сезон-

ски потреби, ретки крвни групи); 

- организирање на вонредни крводарителски акции 

во случај на недостиг на единици на крв; 

- учество во работа на комисииите за крводарител-

ство на разни нивоа; 

- редовно информирање за сите крводарителски ак-

ции преку средствата за јавно информирање; 

- постојано осовременување на промотивни матери-

јали за крводарителство и соработка со размена на ис-

куства од други земји; 

- севкупна анализа и конкретен тримесечен увид во 

извршените активности и нивното финансиско обезбе-

дување. 

 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Вкупните средства за реализација на оваа програма 

изнесуваат 15.000.000,00 денари. Оваа програма ќе се 

реализира во рамките на обезбедените средства во Бу-

џетот на Република Македонија за 2018 година во из-

нос од 15.000.000,00 денари, од кои од кои 

10.000.000,00 денари од основниот буџет и 

5.000.000,00 денари oд буџетот за самофинансирачки 

активности на Министерството за здравство.  

V. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 
 
Распределбата на средствата по оваа програма ќе ја 

врши Министерството за здравство квартално на Црве-

ниот крст на Република Македонија и Институтот за 

трансфузиологија како извршители на активностите, 

врз основа на доставени извештаи и фактури за реали-

зација на мерките и активностите содржани во оваа 

програма за активности во последниот квартал од 2017 

година и за првите 3 квартали од 2018 година. Од овие 

средства ќе се плаќаат и неизмирените обврски од 

претходните години. 

Црвениот крст на Република Македонија најдоцна 

до 31.01.2019 година доставува до Министерството за 

здравство годишен извештај за реализираните актив-

ности предвидени со оваа програма.  

Црвениот крст на Република Македонија, согласно 

сопствената евиденција на податоци на крводарители 

(електронска обработка на податоци и пишани форму-

лари) добиени од страна на општинските организации 

на Црвениот крст на Република Македонија за реализи-

ран број на крводарувања, изготвува месечни прегледи 

за реализиран број на крводарувања во Република Ма-

кедонија и квартално за секое тромесечие во годината 

подготвува извештаи и фактури и ги доставува до Ми-

нистерството за здравство за контрола и исплата на 

средства. 

  

VI. СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОК ЗА  

ПАРТИЦИПАЦИЈА 

 

Средствата за надоместок за партиципација при ко-

ристење на здравствени услуги на дарители со над 10 

крводарувања се трансферираат квартално секое тро-

месечие до здравствените установи за 6.000 крводари-

тели по пресметана партиципација за користење на 

здравствени услуги по крводарител, во вкупен износ од 

8.408.500,00 денари. 

 

VII. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 

Мониторинг и евалуација за спроведување на оваа 

програма континуирано во текот на годината ќе врши 

Црвениот крст на Република Македонија, и за тоа во 

извештаите ќе го информира Министерството за здрав-

ство. 

Црвениот крст на Република Македонија во сора-

ботка со Институтот за трансфузиона медицина фор-

мира стручен тим кој заедно со комисијата за развој и 

унапредување на крводарителството при Црвениот 

крст на Република Македонија ќе ги следи и проценува 

зацртаните цели во оваа програма и ќе предлага мерки 

за надминување на одредени проблеми кои можат да 

произлезат во процесот на имплементација на утврде-

ните задачи и активности во оваа програма. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-403/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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205. 

Врз основа на член 42 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

196/17) и член 150-г став (1) од Законот за здравствена-

та заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 

132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 

37/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 23.1.2018 година, донесе 

     

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ 

ПЕРСОНАЛ И ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕ-

ЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИ-

ЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ 

ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, 

ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА  И  НЕВРАБОТЕНИ  ЗА  

2018 ГОДИНА 

  

1. ВОВЕД 

 

Министерството за здравство, за работа со новата 

медицинска опрема за дијагнос-тика и лекување која ја 

набави за потребите на јавните здравствени установи 

во Република Македонија, за стручните лица кои ди-

ректно ќе работат со постојната опрема организира 

стручно оспособување и усовршување како во земјава, 

така и во странство. Целта на министерството е опти-

мална искористеност на опремата, зголемување на ква-

литетот на здравствените услуги и пред се инвестира-

ње во она што е најважно, а тоа е едуциран и оспосо-

бен медицински кадар. 

Заложбата на Министерството за здравство е и 

стручното усовршување, односно специјализацијата на 

медицинскиот кадар која долгорочно го подигнува ква-

литетот на здравствените услуги во државата. Во оваа 

област Министерството за здравство се фокусираше на 

недоволниот број на специјализации кој беше повеќе-

годишен проблем со кој се соочуваше здравствениот 

систем, така што дел од докторите воопшто немаа 

можност да бидат упатени на специјализација или по-

веќе години чекаа за истата. Токму затоа, се обезбеду-

ваат што е можно поголем број специјализации за ма-

кедонските доктори, имајќи предвид дека нивната спе-

цијализација овозможува и поголема достапност до 

специјалистички услуги за граѓаните, како и подобра 

искористеност на медицинската опрема. 

Освен овие активности, а со цел стекнување на 

најнови знаења и примена на најсовремени техники на 

лекување, подигнување на нивото на стручно знаење и 

унапредување на квалитетот на здравствените услуги 

во сите облици на здравствена заштита во секојдневна-

та пракса, како и продуцирање на нови стручни лица 

во државата, Министерството за здравство ангажира и 

врвни странски лекари, еминентени медицински про-

фесионалци од најразлични области од медицината. 

Со Програмата за едукација на лекари и медицин-

ски персонал за 2018 година се опфатени следните об-

ласти: 

I. ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕР-

СОНАЛ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Со оваа програма се опфатени потребите од едука-

ција на лекари и медицински персонал од јавните 

здравствени установи во Република Македонија за 

2018 година, со цел продлабочување на постојните зна-

ења и стекнување на нови знаења и вештини во дијаг-

ностиката и лекувањето, воведување на нови методи, 

фокусирани обуки и др. со опфаќање на хируршките, 

интернистичките дејности, стоматологијата и фармаци-

јата, и тоа:  

 

1. Ортопедија и трауматологија 

2. Урологија  

3. Абдоминална хиругија 

4. Кардиохирургија 

5. Неонатална кардиохирургија 

6. Торакална и васкуларна хирургија 

7. Неврохирургија 

8. Анестезија и интензивно лекување 

9. Пластична и реконструктивна хирургија 

10. Гинекологија и акушерство 

11. Хематологија  

12. Педијатрија 

13. Физикална медицина 

14. Офталмологија 

15. Микробиолошка дијагностика 

16. Интерна медицина (кардиологија, нефрологија, 

пулмологија, гастроентерохепатологија) 

17. Оториноларингологија 

18. Психијатрија  

19. Неврологија   

20. Ендокринологија 

21. Дерматологија 

22. Радиодијагностика 

23. Клиничка биохемија 

24. Инфективни болести 

25. Фармакологија 

26. Патологија 

27. Радиотерапија и онкологија 

28. Молекуларна биологија 

29. Максилофацијална хирургија 

30. Нуклеарна медицина 

31. Кардиологија 

32. Стоматологија 

33. Фармација 

34. Симулациски Центар 

35. Пет центар  

36. Традиционална кинеска медицина и други 
 

II. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ, СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ 

НА ЛЕКАРИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

СТРАНСТВО 

 

Покрај едукациите на лекари и останатиот ме-

дицински персонал од Република Македонија во стран-

ство, со оваа програма опфатени се и специјализаци-

ите, супспецијализациите на лекари од јавните здрав-

ствени установи од  Република Македонија во реноми-

рани медицински центри/факултети/универзитети во 

странство. 
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III. АНГАЖИРАЊЕ НА СТРУЧНИ МЕДИЦИНСКИ 

ЛИЦА ОД СТРАНСТВО 

 

Со оваа програма се опфатени трошоците кои про-

излегуваат од ангажирањето на стручни медицински 

лица кои доаѓаат од еминентни центри од странство во 

текот на 2018 година со цел едукации/практична ра-

бота/тренинзи/обука на медицинскиот кадар во јавните 

здравствени установи во Република Македонија.  

 

IV. ЕДУКАЦИИ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ 

СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ 

 

Со оваа програма се опфатени и едукации кои се 

реализираат во установата Медицински симулациски 

центар Скопје, кои се наменети за стекнување практич-

ни вештини неопходни за стекнување на називот док-

тор на медицина, дел од процесот на полагање на прак-

тичниот дел од стручниот испит, дел од процесот на 

стекнување на практични вештини за стекнување со 

стручно звање специјалист и супспецијалист, дел од 

полагањето на практичниот дел на специјалистичкиот 

и супспецијалистичкиот испит и дел од процесот на 

продолжување на лиценца на докторите на медицина.  

Средствата ќе се исплаќаат периодично, согласно 

потребата и динамиката на реализација на едукациите. 

Установата Медицински симулациски центар Скопје 

до Министерството за здравство ќе доставува месечни 

и/или периодични извештаи за сите едукации изврше-

ни во периодот за којшто се известува. 
 

V. КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, 

ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВ-

СТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СО-

РАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВ-

СТВЕНИ УСТАНОВИ,  ДРУГИ  ПРАВНИ  ЛИЦА И  

НЕВРАБОТЕНИ 

 

Покрај едукациите на лекари и останатиот ме-

дицински персонал и специјализациите, супспецијали-

зациите на лекари од Република Македонија во стран-

ство, со оваа програма е опфатена и можноста за кофи-

нансирање на здравствените работници и здравствени-

те соработници кои не се вработени во jавна здравстве-

на установа, односно дел од надоместокот за овие спе-

цијализации ќе го покриваат согласно оваа програма. 

Средствата за кофинансирање ќе бидат определени 

во зависност од потребата за определени специјалис-

тичко-консултативни услуги во конкретна општина, 

односно јавна здравствена установа, како и врз основа 

на податоците од електронската листа на закажани 

прегледи, како и бројот и старосната структура на спе-

цијалистите, односно супспецијалистите во општината 

или установата.  

Со оваа програма се определува бројот на слободни 

места за специјализација или супспецијализација по 

општини и јавни здравствени установи, како и износот 

на средства за кофинансирање. Предвидено е запишу-

вање на специјализанти на кофинансирана приватна 

специјализација заради довршување на започната спе-

цијализација или пак целосно започнување и завршува-

ње на истата.  

Докторите на медицина кои навреме ќе ја завршат 

специјализацијата, имаат гарантирано склучување на 

договор со Фондот за здравствено осигурување на Ма-

кедонија за избран лекар педијатар, односно гинеколог, 

со гарантиран месечен надоместок и за нив капитација-

та ќе се пресметува стимулативно во вредност од 1000 

поени на месечно ниво.  

Програмата за кофинансирање на специјализација, 

односно супспецијализација на здравствените работни-

ци и здравствените соработници вработени во приват-

ни здравствени установи, други правни лица и невра-

ботени има за цел: 

1) Да се постигне балансирана дистрибуција на спе-

цијалисти на територијата на целата држава, што сери-

озно ќе влијае на обезбедувањето на специјалистичка 

здравствена заштита и решавање на проблемот со не-

достаток на специјалисти во некои општини во Маке-

донија. 

2) Значително да се подобри статусот на приватни-

те специјализанти преку зголемување на нивните ре-

довни приходи.  

3) Да се стимулираат здравствените работници и 

здравствените соработници, а особено младите докто-

ри на медицина да запишуваат специјализации по гине-

кологија и педијатрија и на тој начин да се надмине не-

достатокот на гинеколози и педијатри во секоја општи-

на во Македонија.  

4) Да се подигне стандардот на младите доктори 

кои преку учество во програмата за кофинансирање ќе 

добиваат загарантиран приход по завршувањето на 

специјализацијата, односно супспецијализацијата. 

 

2. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Средствата за реализација на активностите предви-

дени со оваа програма се предвидени за: 

- трошоци за обука (надоместок за едукацијата или 

котизација по доставена фактура или слично), 

- надомест на трошоците за превоз (автомобил – 

признавање на трошокот во висина на автобуска карта, 

автобус, воз или авион до и од местото на обука), 

- сместување во местото на обука, 

- месечен надомест за престој по лице за времетрае-

њето на обуката за лицата кои ќе заминат на обука во 

надлежна институција од областа на здравството во 

странство е во износ од 500 (петстотини) евра, освен за 

лицата кои ќе заминат во Република Франција и Обе-

динетото Кралство кој е во износ од 800 (осумстотини) 

евра по лице и за лицата кои ќе заминат на двегодишна 

субспецијализација во Универзитетската болница во 

Кембриџ, Обединето Кралство, кој е во износ од 1.500 

(илјада и петстотини) евра по лице, 

- сите трошоци кои произлегуваат од специјализа-

циите/супспецијализациите во странство, 

- дополнителни трошоци кои произлегуваат од за-

конските прописи од земјата каде се обавува обуката, 

специјализацијата/супспецијализацијата со доставува-

ње на соодветен документ, 

- трошоци поврзани со ангажирање на странски 

доктори/тимови од еминенти медицински центри од 

странство и тоа: трошоци за пат, сместување и надо-

месток за извршената едукација, 
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- трошоци за едукации кои се реализираат во уста-

новата Медицински симулациски центар Скопје после 

доставени месечни и/или периодични извештаи за сите 

едукации извршени во периодот во висина од 

6.000.000,00 денари,  

- трошоци за покривање на дел од средствата за 

спроведување на специјализацијата, односно супспеци-

јализацијата и за полагање на специјалистички, однос-

но супспецијалистички испит на здравствените работ-

ници и здравствените соработници преку кофинанси-

рање на Универзитет Свети Кирил и Методи –Ме-

дицински факултет Скопје и Универзитет Гоце Делчев 

Штип – Медицински факултет Штип . 

- дополнителните трошоци кои произлегуваат од 

едукацијата на лекари и други здравствени работници 

и соработници од Република Македонија во странство, 

трошоци за специјализации/супспецијализации во 

странство,  ангажирање на странски доктори/тимови со 

цел едуцирање на нашите доктори и медицинскиот ка-

дар, како и едукациите кои се обавуваат во Медицин-

скиот симулациски центар Скопје согласно склучените 

договори.  

Програмата ќе се реализира во обем и содржина на 

средствата одобрени од Буџетот на Република Македо-

нија за 2018 година во вкупен износ од 38.000.000,00 

денари од кои 18.000.000,00 денари од основниот буџет 

и 20.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирач-

ки активности на Министерството за здравство. Заоста-

натите обврски од 2017 година ќе се измират во 2018 

година. 

 

3. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-405/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

206. 

Врз основа на член 16, став 1, алинеја 5 и став 3 од 

Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

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

164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 

154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 го-

дина, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БО-

ЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Употребата и злоупотребата на различни психоак-

тивни супстанци, легални и нелегални дроги, негатив-

но се рефлектира на севкупното живеење и функцио-

нирање како на индивидуален, така и на професиона-

лен, семеен и социјален план, предизвикувајќи големи 

страдања и загуби.  

Особено загрижувачко е постојаното намалување 

на просечната возраст на злоупотреба на недозволе-

ни дроги и возраста на започнување. Употребата на 

психоактивни супстанци помеѓу малолетните лица 

(лица под 18 годишна возраст) во Македонија стану-

ва сериозен проблем и за кој е потребен сериозен 

пристап од сите засегнати страни како од професио-

налните здравствени работници така и од креаторите 

на политиките.  

Според достапните извори на податоци се прет-

поставува дека во Република Македонија вкупниот 

број на лица што употребуваат дроги е повеќе од 

20.000-30.000 лица, а во рамките на која се и 6.000-

8.000 зависници од хероин со сериозни здравствени и 

социјални проблеми. На ниво на град Скопје според 

проценката на Институтот за јавно здравје има 3600 

(3200-4000) лица кои инјектираат дроги. 

Од легалните психоактивни супстанци во Републи-

ка Македонија најчесто и најмасовно злоупотребуван е 

алкохолот. Се смета дека околу 60.000 лица имаат 

проблеми поврзани со консумирање алкохолни пија-

лоци. Производите од алкохол се одговорни за околу 

9% од вкупниот морбидитет во европскиот регион, зго-

лемувајќи го ризикот за појава на хепатална цироза, од-

редени видови на карцином, хипертензија, инсулт и 

конгенитални малформации. 

 

 

 

Третманот на лицата зависни од алкохол актуелно е 

со доминантна психијатријска ориентација и се одвива 

пред се во болнички услови, во трите големи психијат-

риски болници во државата (Скопје, Демир Хисар и 

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

по-веќе од 400 лица.  

Третманот на лицата зависни од дроги е распо-

ложливо во рамките на националната мрежа во здрав-

ствени установи. 

Системот на лекување вклучува дневно-болнички 

третман, болничко лекување, детоксификација и трет-

ман со супституција. Најголемиот дел од корисниците 

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

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

цијални интервенции, индивидуално или групно сове-

тување и социјална и психо-терапија.  

Во текот на 2017 година во овие установи со мета-

донска супституциона терапија беа вклучени околу 

1500 пациенти во бесплатен државен програм. Во при-

ватните здравствени установи пациентите самостојно 

се финансираат, односно не се дел од државаната прог-

рама за бесплатно лекување. 

Во текот на 2017 година на Универзитетската Кли-

ника за токсикологија – Скопје и ЈЗУ Психијатриска 

болница Скопје со терапија со бупренорфин беа вклу-

чени околу 280 пациенти во бесплатен државен прог-

рам. Во приватните здравствени установи пациентите 

самостојно се финансираат, односно не се дел од држа-

ваната програма за бесплатно лекување.        
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- планирање и понатамошно проширување на мре-

жата на служби преку отворање на нови служби за пре-

венција и третман од злоупотреба на дроги во повеќе 

градови во земјата, според потребата (број на лица со 

нарушувања од употреба на дрога, оддалеченост од по-

стоечките регионални центри и др.), 

- Децентрализација на третманот со бупренорфин и 

подеднаква достапност на лекот бупренорфин до сите 

лица со нарушувања од употреба на дрога во земјата, 

вклучително и лицата лишени од слобода, 

- Исполнување на стандардизирани услови за рабо-

та во однос на кадарот и обуката на кадарот во сите 

специјализирани центри во земјата, обезбедување мул-

типрофесионални тимови во сервисите за третман и 

нивна адекватна професионална квалификација, 

- Развивање на специфични програми и ставање во 

употреба на протоколот за третман на деца кои употре-

буваат психоактивни супстанци, 

- Обезбедување лекови според медицина заснована 

на докази, за третман на нарушувања од употреба на 

дрога и предозирање, во сите сервиси за третман на на-

рушувања од употреба на дрога и 

- опфаќање на што поголем број на лица ХЦВ пози-

тивни кои инјектираат дроги со програмите за лекува-

ње на Хепатит Ц и обезбедување терапија за истите. 

 

 

 

Основна цел на програмата е вклучување на што 

поголем број на лица зависни од дроги во програмите 

за лекување со супституциона метадонска терапија и 

терапија со бупренорфин, со што ќе се намали употре-

бата на илегални дроги, смртноста од предозирање, 

честотата на инјектирање, употребата на нестерилен 

прибор за инјектирање, ширење на инфекции со 

ХИВ/Хепатит Б и Ц и ќе се намалат криминалните ак-

тивности. Ефикасноста на супституционата терапија на 

одржување со метадон се состои и во подобрување на 

квалитетот на животот, здравјето, можноста за врабо-

тување, социјалното функционирање и физичкото  (те-

лесното) функционирање. 

Цел на програмата е на лицата што употребуваат 

дроги или се зависни од нив да им се пружи помош и 

подршка преку широко достапни, ефикасни, флекси-

билни и индивидуално прилагодени интервенции што 

ќе го подобрат нивното здравје и ќе им овозможат со-

цијално созревање и функционирање, без нивно ната-

мошно стигматизирање и маргинализирање. 

 

 

 

Напредок во однос на намалување на листи на чека-

ње преку отворање на нови Служби за превенција и 

третман од злоупотреба на дроги и вклучување на што 

поголем број на лица зависни од дроги во програмите 

за лекување со супституциона метадонска терапија и 

терапија со бупренорфин. Со овие мерки, ќе се овоз-

можи:  

- постигнување апстиненција, 

- намалување на зачестеноста и острината на реци-

дивите, 

- намалување на морбидитетот и на морталитетот 

предизвикани со злоупотреба на незаконската опиоид-

на дрога или како последица од тоа, особено ризикот 

од ХИВ, хепатитис Б и Ц и други по крвен пат пренос-

ливи болести од инјектирање со нестерилна опрема,  

- подобрување на физичкото и психолошкото 

здравје; 

- намалување на криминалното однесување за обез-

бедување на финансиски средства за злоупотреба на 

дрога; 

- овозможување и поддршка за реинтеграција на ра-

ботното место и во системот на образованието и 

- унапредување на социјалното функционирање. 

 

 

 

Третманот на зависноста од дроги и лекувањето во 

дневни болници и болничко лекување на зависници од 

алкохол и дрога над 30 дена и зависници - судски слу-

чаи претставува комбинација на: фармакотерапија (би-

олошка терапија – лекови, лекови за смирување на 

болки, за подобрување на апетитот, регулирање на рас-

положението, сонот и др, лекови со слично дејство на 

дрогата), психотерапија која се спроведува во завис-

ност од проценката на потребите на зависникот и се-

мејството и социотерапија која претставува учење на 

социјални вештини за возобновување или подобрување 

на социјалното функционирање. 

Согласно, доктринарните ставови и медицината 

заснована на докази, финансиските трошоци за обезбе-

дување на дневно-болничка и болничка здравствена 

заштита на лицата со болести на зависности опфаќаат:  
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Во цената на пакетите не се влезени скрининг тес-

товите, потрошниот медицински материјал за ордини-

рање на терапијата, лековите и лабораториските испи-

тувања, кои дополнително ќе се фактурираат со паке-

тите. 

 

За реализација на мерките и активностите предви-

дени со оваа програма предвидени се средства за: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресметките за потребните количини на метадон и 

бупренорфин се направени врз основа на податоците за 

бројот на пациентите и динамиката на потрошувачката 

на метадонска супституциона терапија и терапија со 

бупренорфин во 2017 година и залихите на бупренор-

фин. За да се добие проектирана вредност на фискал-

ните импликации земени се цените на чинење на мета-

дон и бупренорфин во 2017 година. 

Доколку во 2018 година се отворат нови Служби за 

превенција и третман од злоупотреба на дроги во Ре-

публика Македонија, лицата кои ќе бидат опфатени со 

метадонска супституциона терапија и со терапија со 

бупренорфин во истите, ќе бидат дел од Програмата за 

здравствена заштита на лица со болести на зависности 

за 2018 година и согласно порастот на бројот на паци-

ентите и динамиката на потрошувачката на метадонска 

супституциона терапија. 

 

 

 

 

Оваа програма ќе се реализира во обем и содржина 

согласно одобрените средства од основниот буџет 

наменети за оваа програма, во висина од 69.000.000,00 

денари и 10.000.000,00 денари од буџетот на самофи-

нансирачки активности на Министерството за здрав-

ство. 

 

 

 

Извршители на оваа програма во третманот со ме-

тадонската супституциона терапија и терапија со буп-

ренорфин се: Психијатриските болници Скопје, Демир 

Хисар и Негорци, Универзитетска клиника за токсико-

логија – Скопје  и Службите за превенција и третман 

од злоупотреба на дроги кои функционираат во рамки-

те на болниците во Тетово, Куманово, Струмица, 

Штип, Гевгелија, Охрид, Битола, Велес, Кавадарци, 

ГОБ 8-ми Септември Скопје КПУ Идризово  - Скопје и 

КПУ Затвор Битола. 

 

 

 

Министерството за здравство месечно ќе ги распре-

делува средствата на здравствените установи изврши-

тели на активностите врз основа на доставени фактури 

и извештаи за реализација на активностите содржани 

во оваа програма.  

Во прилог на фактурите здравствените установи 

доставуваат пресметка за секој пациент поединечно 

согласно дадените упатства во чија цена ќе влезе соод-

ветниот пакет за извршени услуги, набавената цена на 

скрининг тестовите, потрошниот медицински матери-

јал за ординирање на терапијата, лековите и лаборато-

риските испитувања. 

Набавените количини на метадон и бупренорфин ќе 

се дистрибуираат до овластените здравствени установи 

- извршители на програмата, врз основа на извештај за 

извршени услуги и доставени потреби од количини на 

неделно/месечно ниво од страна на јавните здравстве-

ни установи. 

 

 

 

Здравствените установи кои се извршители на оваа 

програма, најдоцна до 15 во месецот доставуваат фак-

тура и месечен извештај за реализирани активности до 

Министерството за здравство. 

 

 

 

Министерството за здравство ќе врши редовни кон-

троли на три месеци во јавните здравствени установи 

извршители на програмата, во делот на реализирани 

активности согласно оваа програма и контрола на ди-

намиката на потрошувачката на супституциона терапи-

ја – метадон и бупренорфин и увид во медицинската 

документација.  

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-406/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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207. 

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

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 

43/14, 132/14, 184/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15,17/16 

и 37/16) и член 63, точка 7 од Законот за здравственото 

осигурување („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 

18/07, 36/07 82/08, 98/08, 06/09, 67/09, 50/10, 156/10, 

53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 

112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 

150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 

142/16 и 171/17), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО  

ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

ВОВЕД 

 

Проблемите во менталното здравје стануваат се по-

очигледни во светот.Тие претставуваат сериозен и сло-

жен социо-медицински, но и општествен проблем, со 

бројни здравствени, социјални и економски последици 

по поединецот, семејството и општеството во целост. 

Овие заболувања имаат економско влијание на оп-

штеството и големо влијание на квалитетот на животот 

како на поединците, така и на нивните семејства, а ста-

нуваат се поочигледни како во светот така и кај нас. 

Околу 20% од вкупниот број на пациентите во при-

марната здравствена заштита имале едно или повеќе 

ментални заболувања. До 2020 година се очекува про-

центот на менталните заболувања да се зголеми до 50 

%. 

Ефикасното решавање на овие проблеми не е мож-

но само со имплементација на здравствените мерки, ту-

ку е потребен сеопфатен, интегративен пристап со 

учество на програмски организирани активности на 

различнисубјекти во општеството, во чија надлежност 

се ресорни институции и установи, со особен акцент на 

социјалниот сектор.  

Значаен момент е и трендот на сè поголем број слу-

чаи на суицид во Република Македонија. 

 

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ НА ПРОГРАМАТА 

 

1) Згрижување и лекување на на лицата кои се 

сместени во психијатриските установи со изречена 

мерка од надлежен суд “задолжително лекување и чу-

вање во психијатриска установа“. 

Во психијатриските болници се лекуваат околу 

130лица со изречена судска мерка. За овие пациенти 

болниците не се во можност да обезбедат средства и 

согласно Законот за извршување на санкции, трошоци-

те за здравствената заштита на овие лица ги обезбедува 

Министерството за здравство преку соодветна прог-

рама.  

2) Обезбедување на партиципација за дневно бол-

ничко лекување на пациенти во Центрите за ментално 

здравје 

Во Република Македонија приближно 750 душевно 

болни пациенти се лекуваат дневно-болнички во след-

ните  центри за ментално здравје: 

- 3 (три) Центри за ментално здравје на територија-

та на Град, Скопје во рамки на  ЈЗУ Психијатриска бол-

ница “Скопје“ – Скопје, 

- Центар за ментално здравје во рамки на ЈЗУ УК за 

психијатрија Скопје, 

- Центар за ментално здравје во рамки на ЈЗУ КБ 

Тетово, 

- Центар за ментално здравје во рамки на ЈЗУ ЗД 

Струмица, 

- Центар за ментално здравје во рамнки на ЈЗУ ОБ 

Гевгелија, 

- Центар за ментално здравје Демир Хисар во рамки 

на ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар и  

-Центар за ментално здравје Прилеп во рамки на 

ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар.  

3) Развој на Центрите за ментално здравје како во-

ниснституционална форма на лекување. 

Душевните растројства опфаќаат широк круг на за-

болувања, вклучувајќи ги органските, симптоматските, 

невротските, растројствата во расположението (афек-

тивни растројства), шизофрениите, шизотипните и на-

лудничавите растројства, душевната заостанатост и 

другите душевни растројства. 

Светските искуства покажуваат дека кај повеќе од 

една половина од вкупно дијагностицираните лица, 

овие растројства добиваат хроничен тек, т.е. периодите 

на подобрување се заменуваат со периоди на влошува-

ње и повторна појава на знаците на растројството. По-

ради природата на болеста, но далеку повеќе како ре-

зултат на општествениот став и предрасуди, во кои до-

минира неприфатеност, маргинализација и отфрлање, 

голем број лица со душевни растројства остануваат 

долготрајно, па дури и доживотно хоспитализирани, 

при што се создава таканаречен хоспитализам.  

Поради наведените состојби, во изминатиот пе-

риод, третманот на овој се-риозенсоцио-медицински 

проблем беше скоро целосно препуштен намедицин-

ските, т.е. психијатриските институции и се одвиваше 

на товар наздравството и здравственото осигурување, 

давајќи скромни резултати. Имено, долготрајниот бол-

нички третман во психијатриските установи, во 

изминатиот период, од една страна беше поврзан со 

значителни финансискисредства кои претежно беа на 

товар на здравственото осигурување, а од друга страна 

придонесуваше долготрајно болнички третираните ли-

ца дабидат дополнително стигматизирани, маргинали-

зирани и социјално исклучени. Ваквата хоспитализаци-

ја предизвикуваше и дополнително влошување на 

здравствената состојба. 

Ваквиот пристап се покажа како недоволно 

ефикасен,економскинеоправдан и не успеа да обезбеди 

похуман пристап итретманна лицата со душевни рас-

тројства во нивната социјална средина. 

Следејќи ги и препораките на СЗО, во Република 

Македонија се премина кон зајакнување на достапнос-

та на овие услуги преку развивање на различни форми 

на вонболнички третман во локалната заедница, 

содржани во т.н. Центри за ментално здравје во заедни-
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цата, со целосен сеопфатендневноболнички третман на 

пациентите. За целосно, адекватно, навремено, ефикас-

но и економично решавање на овие проблеми неопход-

но е вклучување на целата општествена заедница, пред 

се преку соодветните институции и установи во рамки-

те на ресорните министерства, а во тесна соработка и 

координација со сите останати заинтересирани суб-

јекти. 

Во план е и отварање на новицентри за ментално 

здравје во Кичево и Битола, кои ќе функционираат во 

соработка со ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар, 

како и центар за ментално здравје во Штип кој ќе фун-

кционира во рамки на ЈЗУ Клиничка болница Штип.  

4) Превземени обврски од Програмата за здравстве-

на заштита на лица со душевни растројства за 2017 го-

дина. 

5) Изготвување на Национална стратегија за мен-

тално здравје 2018-2025 година. 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Цели на оваа програма се: 

- обезбедување на здравствена заштита и згрижува-

ње на пациентите кои се со од надлежен суд суд изре-

чена мерка “задолжително лекување и чување“, 

- обезбедување на здравствена заштита на близу 

750 пациенти кои се лекуваат во Центрите за ментално 

здравје низ Републиката, 

- развивање на различни форми на вонинституцио-

нално ивонболничко лекување и 

- изготвување на Национална стратегија за ментал-

но здравје 2018-2025 година. 

 

МЕРКИ, АКТИВНОСТИ И ИЗВРШИТЕЛИ НА 

ПРОГРАМАТА 

 

Активностите во оваа програма претставуваат: 

1) Лекување и згрижување на пациентите кои се со 

изречена мерка од суд “задолжително лекување и чу-

вање“,новкупоколу 135 и се наведени погоре во тек-

стот од кои: 60 пациенти воЈЗУ Психијатриска болница 

Демир Хисар, 40 во ЈЗУ Психијатриска болница 

“Скопје“ Скопје и 30 во ЈЗУ Психијатриска болница 

“Негорци“ Гевгелија). Со оглед на фактот дека бројка-

та на лицата со изречена мерка од суд “задолжително 

лекување и чување“ не претставува константна катего-

рија и истата подлежи на варијации во болестите 

ибројот на пациентите, не е можно да се предвиди ап-

солутно точен број на заболените, така да е можно 

трансфер на средствата од една во друга позиција. 

2) Обезбедување на средства за партиципација при 

лекувањето на пациентите во центрите за ментално 

здравје. 

3) Организациски активности за отварање на нови 

Центри за ментално здравје низ републиката (во Бито-

ла и во Штип). Овие активности се во надлежност на 

Министерството за здравство и не побаруваат финасис-

ки средства. 

4) Активности на Комисијата за  ментално здравје.  

Со оглед на тоа дека здравствениот статус на насе-

лението не претставува константна категорија и истата 

подлежи на варијации во болестите ибројот на пациен-

тите, не е можно да се предвиди апсолутно точен број 

на заболените, така да е можно трансфер на средствата 

од една во друга позиција. 

Извршители на Програмата се: Универзитетската 

клиника за психијатрија, Психијатриските болници и 

останатите здравствени установи кои имаат 

психијатриски одделенија или Центар за ментално 

здравјево својот состав. 

Министерството за здравство месечно ќе ги распре-

делува средстватана здравствените установи извршите-

ли на активностите врз основа на доставени фактури и 

извештаи за реализација на активностите содржани во 

Програмата. 

Во прилог на фактурите здравствените установи 

имаат обврска да достават пресметка за секој пациент 

поединечно и листа на референтни цени на услуги на 

ФЗОМ согласно кои е извршено фактурирањето за 

оние услуги кои се предвидени со програмата. 

Извршители на Програмата се: 

1) Здравствените установи кои ги лекуваат лекуваат 

лицата со изречена мерка “задолжително лекување и 

чување“ (ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје“ Скопје, 

ЈЗУ Психијатриска болница “Негорци“ Гевгелија и ЈЗУ 

Психијатриска болница Демир Хисар).  

2) Јавните здравствени установи кои имаат центар 

за ментално здравје како организациона единица. 

3) Универзитетската клиника за психијатрија, Здру-

жение на психијатри на република Македонија и Здру-

жение на психолози на Република Македонија, Коми-

сија за ментално здравје формирана од Министерот за 

здравство. 
 

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕА-

ЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 

1) Финансиските трошоци за обезбедување на бол-

ничка здравствена заштита на душевно болните лица 

кои се со изречена мерка од суд “задолжително лекува-

ње и чување“ опфаќаат:  

- болнички ден (сместување и исхрана во стандард-

ни болнички услови)за стационарни пациенти, 

- лекување со спроведување на дијагностички про-

цедури и рехабилитациони мерки, 

- лекови кои се наоѓаат на болничката листа,  

- потрошен материјал за ординирање на терапијата, 

- психосоцијален третман на пациентите како и  

- помош и нега на пациентите. 

Министерството за здравство месечно ќе ги распре-

делува средстватана здравствените установи извршите-

ли на активностите врз основа на доставени фактури и 

извештаи за реализација на активностите содржани во 

Програмата. 

Во прилог на фактурите здравствените установи 

имаат обврска да достават пресметка за секој пациент 

поединечно и листа на референтни цени на услуги на 

ФЗОМ согласно кои е извршено фактурирањето за 

оние услуги кои се предвидени со програмата. 

Здравствените установи кои се извршители на овие 

активности од Програмата, најдоцна до 15.01.2019 го-

дина да достават до Министерството за здравство 

извештаи за реализираните мерки и активности во 2017 

година. 
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2) Финансиските трошоци плаќање на партиципа-

ција за лекување на пациентите кои ги посетуваат цен-

трите за ментално здравје. 

3) Финансиски трошоци за подмирување на неиз-

мирените обврски од Програмата за здравствена заш-

тита на лица со душевни растројства во Република 

Македонија за 2017 година 

За реализација на мерките и активностите предви-

дени со Програмата за здравствена заштита на лица со 

душевни растројства во Република Македонија за 

2018година потребни се следните средства: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оваа програма ќе се реализира во обем и содржина 

на средствата одобрени од Буџетот на Република Маке-

донија за 2018година во висина од 47.000.000,00 од кои 

28.000.000,00 денари од основниот буџет и 

19.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки 

активности на Министерството за здравство. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-407/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

208. 

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

Законот за здравствена заштита („Службен весник на 

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

164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 

154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република 

Македонија на седницата, одржана на 23.1.2018 го-

дина, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, 

ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕ-

ЌЕР И ЕДУКАЦИЈА  ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА  

НА ДИЈАБЕТЕСОТ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Во Република Македонија Diabetesmellitus претста-

вува едно од најчестите за-болувања и според подато-

ците од Националниот систем за електронски еви-

денции од областа на здравството – Мој Термин дијаг-

ностицирани се околу 85,000 пациенти со дијабетес ме-

литус . 

1.Diabetesmellitus-тип 1 Овој вид на дијабетес е воо-

бичаено се јавува на помлада возраст и застапен кај 

околу 3000 лица. 

2. Diabetesmellitus-тип 2 опфаќа 96% од сите дијаг-

ностицирани случаи од кои 47% се на инсулинска тера-

пија, а останатите користат орална антидијабетична те-

рапија. 

 

1. СОСТОЈБА СО ИНСУЛИН ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

  

Во состав на ЈЗУ постојат Кабинети за дијабетес 

(вкупно 41), кои се во состав на универзитетски 

клинки, клинички болници, општи болници и здрав-

ствени домови. 

Бројот на регистрирани лица со дијабетес кои се на 

инсулинска терапија во моментов во Република Макед-

нонија е 40.000 од кои 3,000 се лица со тип 1 дијабетес 

и 37.000 со тип 2. Овој број секоја година расте. Сог-

ласно податоците од Интернационалната Дијабетолош-

ка Федерација вкупната преваленца (дијагностициран и 

недијагнициран дијабетес) на дијабетесот изнесува 

9.8% од населението на возраст од 25-70 години.  

 

2. ПРЕДНОСТИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД 

СПРОВЕДЕНАТА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЈАВНА 

НАБАВКА НА ИНСУЛИН ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Министерството за здравство  ја спроведува Прог-

рамата за обезбедување на инсулин за 2018 година пре-

ку придржување до измените на Законот за здравстве-

на заштита во делот за дијабетес мелитус, активности-

те на Националната комисија за дијабетес, интегрира-

њето на  грижата за дијабетесот во МојТермин, Нацио-

налното упатство за третман на дијабетес мелитус тип 

2, како и останатите упатства за третман на дијабетес 

мелитус, контролите на лице место во инсулинските 

аптеки, контрола на залихите на инсулини редовните 

состаноци со докторите, фармацевтите и медицинските 

сестри вклучени во процесот на издавање на инсули-

нот.  

 

3. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА ИН-

СУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, 

ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА 

ТРЕТМАН  И  КОНТРОЛА  НА  ДИЈАБЕТЕС ЗА 

2018 ГОДИНА 

Износот на финансиски средства кои се потребни за 

обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, 

ленти за мерење на шеќерот, потрошен материјал за 

инсулински пумпи за 2018 година се  620.000.000,00де-

нари, 
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Ленти за мерење на шеќер во крв 

Со Програмата за 2018 година потребно е да се 

обезбедат и ленти за мерење на шеќерот во крвта. Во 

Програмата се предвидени 125 ленти месечно за секој 

пациент со дијабетес тип 1. За лицата со дијабетес тип 

2 предвидени се 350 ленти годишно.  

 

 

 

 

 

Во програматаза обезбедување инсулин, глукагон, 

инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација 

за третман и контрола на дијабетесот за 2018 година е 

предвидено  снабдување на  180 пациенти со дијабетес 

тип 1, согласно медицината базирана на докази и важе-

ќките прописи, со инсулински пумпи и потрошни мате-

ријали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Камп за едукација на деца со дијабетес– 

185.000,00  денари 

Кампот е во организација на ЈЗУ УК за детски бо-

лести. Целта на кампот е едукација на лица со дијабе-

тес тип 1 кај кои не е постигната добра гликорегула-

ција, како и кај лица со дијабетес каде е потребно ин-

тервенција во терапијата. Основната идеја е преку еду-

кативни сесии да бидат опфатени сите аспекти на дија-

бетес како што се прифаќање на состојбата, учење за 

правилна исхрана, физичка активност, подесување на 

доза на инсулин и секојдневно живеење со дијабетесот.  

2. Едукација за исхрана и физичка активност на ви-

сокообразовни установи, средни и основни училишта- 

60.000,00 денари. 

Предвидено е одржување на едукативнио сесии по 

основни и средни училишта со учениците и студентите 

од страна на специјалисти. Едукацијата се состои од 

т.н. структурирани едукативни сесии (дијабетес, хипог-

ликемија, хипергликемија, инсулин, подесување на ин-

сулинска доза за време на болести, физичка активност, 

исхрана, бременост, алкохол), спортски активности ка-

ко и културни социјални настани. На овој начин се 

овозможува интервенција во иднината на младите, каде 

ќе се заштити нивното здравје. Едукацијата е во орга-

низација на Министерство за здравство во соработка со 

ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија,дија-

бетес и метаболички болести-Скопје 

3. Изработка на брошури и флаери за дијабетес-

100.000, 00 денари 

Изработка на брошури и флаери во боја со симпто-

ми за хипогликемија и хипергликемија (ниско ниво на 

шеќерот во крвта и високо ниво на шеќерот во крвта), 

како би им се олеснило на лицата со дијабетес полесно 

да научат да ја препознаваат состојбата на хипоглике-

мија и на хипергликемија.Симптомите треба да бидат 

ознaчени сликовито и со детален опис и како да се 

препознае кој симптом индицира хипогликемија, а кој 

хипергликемија. Изработка на брошура (џебно изда-

ние) каде што би се наброиле сите  прехрамбени артик-

ли достапни на пазарот на Република Македонија, па и 

пошироко со  тоа кој колку јаглени хидрати содржи и 

како делува врз нивото на шеќер во крвта. Брошурата е 

замислeна да биде џебно издание како би можел секој 

оној што има дијабетес да може да ја носи со себе, се-

каде и во секое време. 

Изработката е во организација на Министерство за 

здравство во соработка со ЈЗУ Универзитетска клиника 

за ендокринологија, дијабетес и метаболички болести-

Скопје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-410/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

209. 

Врз основа на член 18 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година, 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 

196/17), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 22.1.2018 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ  НА РЕЗИ-

ДЕНЦИЈАЛНИТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБ-

ЈЕКТИ И СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ НА ОРГАНИ-

ТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО 2018 ГОДИНА  

 

I 

Со оваа програма се определуваат активностите 

што ќе се преземат, висината на средствата за репре-

зентативните и резиденцијалните објекти и службените 

згради и службените простории кои што подлежат на 

инвестиционо одржување. 

Средствата за реализација на Програмата за инвес-

тиционо одржување на  репрезентативните и рези-

денцијалните објекти и службените простории на орга-

ните на државната управа ќе се користат за: 
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1. Подобрување на функционалните и безбеднос-

ни услови во хангарот за авиони во Петровец, 

2. Подобрување на функционалноста на системот 

за ладење на објектот на Нова Македонија, 

3. Подобрување на функционалноста на лифтови-

те во објектот на Македонска радио телевизија, 

4. Подобрување на функционалноста на опремата 

за непрекинато напојување со електрична енергија во 

објектот на Владата на Република Македонија,  

5. Подобрување на работните услови во објектот 

Палата АСНОМ. 

 

 

II 

Средства за извршување на мерките и активностите 

од дел I на оваа програма се обезбедени  од следните 

извори: 

1. Буџет на Република Македонија за 2018 година, 

согласно со Раздел 040.02, Потпрограма  1А – Рекон-

струкција на згради на владини органи 

 

- ставка 481 – Градежни објекти  35.000.000 

 

 

III 

Средства од дел II на оваа програма, ќе се користат 

за следните намени: 

  

СТАВКА 481 – ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 

            

А.   СЛУЖБЕНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ 

 

1. Реконструкција на хангар за авиони во Петровец 

            15.553.151 

2. Реконструкција на систем за ладење во објектот 

Нова Македонија        12.798.076 

3. Реконструкција на два лифта во објект Македон-

ска радио телевизија         6.265.800 

4. Набавка, испорака и монтажа на уреди за ладење 

и вентилација во просторија во која е сместен системот 

за непрекинато напојување со електрична енергија во 

објектот на Владата на Република Македонија 30.387 

5. Реконструкција на фекална канализација на об-

јект Палата АСНОМ        352.586 

 

ВКУПНО 481:        35.000.000 

 

IV 

За спроведување на оваа програма се грижи Служ-

бата за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-

лика Македонија. 

 

V 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден  од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-436/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2018  година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

210. 

Врз основа на член 44 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година 

(„Службен весник на Република Македонија“                   

бр. 196/17), на Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА РАМНОМЕРЕН  РЕГИОНАЛЕН  РАЗВОЈ 

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

За поттикнување на рамномерен регионален развој 

на Република Македонија во 2018 година, во Буџетот 

на Република Македонија за 2018 година, Раздел 

280.01-Биро за регионален развој, Потпрограма ОA-

Рамномерен регионален развој, ставка 488-Капитални 

дотации до ЕЛС,  се утврдени средства во износ од  

117.000.000 денари.  

 

Член 2 

Средствата од членот 1 од оваа програма се корис-

тат за следните намени: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Член 3 

Средствата од член 2 точка 1 од оваа програма во 

износ од 11.500.000 денари ќе се користат за финанси-

рање на неизмирени обврски од 2017 година (регионал-

ни проекти, проекти за развој на подрачјата со специ-

фични развојни потреби и проекти за развој на селата) . 

 

Член 4 

Средствата од член 2 точка 2 од оваа програма во 

износ од 72.450.000 денари  ќе се користат за финанси-

рање проекти на планските региони, врз основа на 

предложени проекти од советите на планските реги-

они. 

 

Член 5 

Средствата од член 2 точка 3 од оваа програма во 

износ од 20.700.000 денари ќе се користат за финанси-

рање проекти во подрачјата со специфични развојни 

потреби, на предлог на Советот за рамномерен регио-

нален развој согласно член 41 од Законот за рамноме-

рен регионален развој. 
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Член 6 
Средствата од член 2 точка 4 од оваа програма во 

износ од 10.350.000 денари ќе се користат за финанси-
рање проекти за развој на селата. 

За користење на средствата од ставот 1 на овој член 
за одобрени проекти  од општина со седиште во град, 
локалната самоуправа обезбедува учество  oд 50% од 
вредноста на проектот. 

Одобрените проекти од член 2 точка 4 од оваа прог-
рама од општина со седиште во село немаат обврска за 
кофинансирање на проектите.  

 
Член 7 

Средствата од член 2 точка 5 од оваа програма во 
износ од 2.000.000 денари ќе се користат  за исплата на 
придонесите за пензиско-инвалидско и здравствено 
осигурување за лицата кои имаат стекнато право на 
плаќање заклучно со 31  декември 2007 година, соглас-
но  член 71 од Законот за рамномерен регионален раз-
вој  и истите  продолжуваат да го користат до оствару-
вањето на правото на пензија согласно закон. 

 
Член 8 

Средствата од член 2 точки 2, 3 и 4 од оваа програ-
ма ќе се одобруваат согласно утврдените принципи, це-
ли и приоритети на регионалниот развој во Република 
Македонија  и дефинираните мерки, инструменти и 
финансиски и други средства за нивна реализација  ут-
врдени со Стратегијата за регионален развој на Репуб-
лика Македонија, Програмата за развој на планските 
региони, стратешките документи на општините и под-
законските акти за спроведување на Законот за рамно-
мерен регионален развој. 

 
Член 9 

Средствата од член 2 точки 2, 3 и 4 од оваа прог-
рама,  на предлог на Советот за рамномерен региона-
лен развој се доделуваат, согласно член 42 од Законот 
за рамномерен регионален развој. 

 
Член 10 

Следење на користењето на средствата за поттикну-
вање рамномерен регионален развој според оваа прог-
рама врши Бирото за регионален развој преку  извеш-
таи за реализација на проектите за кои се доделени фи-
нансиски средства  подготвени од центрите за развој на 
планските региони  и носителите на проектите.  

 
Член 11 

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

 
Бр. 44-443/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
211. 

Врз основа на член  43  став 1 од Законот за из-
вршување на Буџетот на Република Македонија за 
2018 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 196/17), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 

ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ  

ВО 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа програма се уредува распределбата на сред-

ствата за поттикнување рамномерен регионален развој 

во Република Македонија, утврдени во Буџетот на Ре-

публика Македонија за 2018 година, Раздел 191.01 - 

Министерство за локална самоуправа, Потпрограма 

ОА Рамномерен регионален развој, ставка 464 – Разни 

трансфери. 

 

Член 2 

 Средствата од член 1 од оваа програма, се распре-

делуваат  според табелата бр.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.1 од оваа 

програма,  се распределуваат за осумте центри за раз-

вој на планските региони со намена финансирање на 

активностите и задачите на центрите за развој на план-

ските региони за тековната година. 

Од средствата од став 1 на овој член, за секој цен-

тар за развој на планскиот регион се распределуваат по 

1.200.000,00 денари. 

Активностите и задачите на центарот за развој на 

планскиот регион за тековната година  се утврдуваат со 

договор склучен помеѓу Министерството за локална 

самоуправа и општините од планскиот регион, основа-

чи на центарот за развој на планскиот регион. 

Во договорот од став 3 на овој член, ќе се дефини-

раат конкретните активности и задачи за секој центар, 

со утврдени рокови и износи на средства за нивна реа-

лизација, како и начинот на трансфер на средства за 

спроведените активности и задачи. 

 

Член 4 

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.1  од оваа 

програма, ќе се користат за финансирање на неизмире-

ни обврски од претходната 2017 година.   

 

Член 5 

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.2 од оваа 

програма, ќе се користат за финансирање на проекти за 

развој на планските региони, предложени од осумте со-

вети за развој на планските региони. 
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Член 6 

Средствата од член 2 точка 2 потточка  2.3 од оваа 

програма, на предлог на Советот за рамномерен регио-

нален развој на Република Македонија, се доделуваат 

на општините во Република Македонија  за финансира-

ње на проекти за развој на подрачјата со специфични 

развојни потреби, определени со акт од Владата на Ре-

публика Македонија. 

 

Член 7 

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.4 од оваа 

програма, на предлог на Советот за рамномерен регио-

нален развој на Република Македонија, се доделуваат 

на општините во Република Македонија за финансира-

ње на проекти за развој на селата. 

Општините со седиште во град обезбедуваат 50% 

учество за реализација на проекти од средствата од ста-

вот 1 на овој член. 

 

Член 8 

За спроведување на оваа програма ќе се грижи Ми-

нистерството за локална самоуправа. 

 

Член 9 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  „Службен весник на Репуб-

лика Македонија". 

 

Бр. 44-445/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
212. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за земање 

и пресадување на делови од човечкото тело заради ле-

кување („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 47/2011, 136/2011, 91/2013, 164/2013, 27/2014, 

112/2014, 144/2014, 124/2015, 149/2015 и 37/2016), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 23.1.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Со Законот за земање и пресадување на делови од 

човечкото тело заради лекување („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 47/2011, 136/2011, 91/2013, 

164/2013, 27/2014, 112/2014, 144/2014, 124/2015, 

149/2015 и 37/2016), се уредуваат условите под кои мо-

жат да се земаат, чуваат, обработуваат, разменуваат, 

пренесуваат и пресадуваат делови од човечкото тело 

(органи и ткива) од живи или умрени лица заради леку-

вање, условите што треба да ги исполнуваат здравстве-

ните установи што вршат работи на земање, чување, 

обработување, разменување, пренесување и пресадува-

ње делови од човечкото тело заради лекување, органи-

зацијата и спроведувањето на земањето и пресадување-

то делови од човечкото тело, како и надзорот над спро-

ведувањето на овој закон. 

Земање и пресадување на делови од човечкото тело 

заради лекување може да се врши само кога е тоа ме-

дицински оправдано, кога е тоа најповолен начин за 

лекување на болниот, кога не се загрозува животот на 

дарителот или не му се нанесува трајно оштетување на 

здравјето, во постапка и под услови утврдени со овој 

закон. 

Дарувањето делови од човечкото тело заради преса-

дување е доброволно и без надоместок. 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Програмата за трансплантација за 2018 година има 

за цел да го зголеми бројот на донори од починато ли-

це преку зголемување на активностите, и тоа преку: 

1. Олеснување на постапката на трансплантација на 

органи и ткива во интерес на пациентите; 

2. Зголемување на бројот на пресадувања на органи 

и ткива од човечкото тело заради лекување; 

3. Да се изгради систем кој ќе обезбеди и гарантира 

правичен пристап кон органите и ткивата преку: 

- формирање на листа на чекање според видот на 

органи кои ќе се базираат на транспарентни, објектив-

ни и медицински критериуми; 

- електронски систем за алоцирање на органи и 

ткива; 

- воспоставување на систем кој ќе гарантира квали-

тет, следливост и безбедност на постапките. 

4. Подигање на свеста кај населението за донирање 

на органи и ткива, особено преку информирање на јав-

носта за важноста на трансплантацијата на органи и 

ткива; 

5. Воспоставување на мрежа на болници спремни 

во секој момент да препознаат потенцијален дарител, 

болници кои можат да го извадат органот и да осигура-

ат дека истиот ќе стигне во центрите каде би се изведу-

вале трансплантациите; 

6. Воспоставување и одржување на централен ин-

форматички систем за вршење на дејностите за земање, 

обработка, испитување на совпаѓање на ткивата, чу-

вање, заменување и пресадување. 

 

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 

  

Со донесувањето на Законот за земање и пресадува-

ње на делови од човечкото тело заради лекување и под-

законските акти, како и со предвидување на улогата на 

Национален координатор за трансплантација и негов 

заменик, како и Национален координатор за крвотвор-

ни матични клетки преку кои Министерството за 

здравство ги врши своите законски пропишани об-

врски, направени се сите предуслови, покрај тран-

сплантацијата на бубрези од жив донор, да се започне и 

со трансплантација од кадавери, како и заживување на 

трансплантацијата на црн дроб. 

Мерките и активностите на Програмата за следни: 

1. Обезбедување на финансиски средства кои се на-

менети за ХЛА типизација и други лабораториски и 

дијагностички испитувања на пациентите кои се на ди-

јализен третман и се подготвуваат за трансплантација 

на бубрег од жив дарител и/или починато лице. Паци-
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ентите за сите испитувања се ослободуваат од партици-

пација, по обезбедена потврда за ослободување од пар-

тиципација за пациенти кои се подготвуваат за тран-

сплантација на бубрег од жив дарител и/или починато 

лице, издадена од Министерството за здравство.  

2. Изработка и операционализација на централен 

информатички систем за вршење на дејностите за зе-

мање, обработка, испитување на совпаѓање на ткивата, 

чување, заменување и пресадување. 

3. Зголемување на свеста за значењето и придобив-

ките од трансплантацијата на органи преку правилно 

информирање и медиумски кампањи за зголемување на 

јавната свест за самата постапка на пресадување на ор-

гани и подигање на јавната свест и едукација за придо-

бивките од трансплантациите и за тоа што значи да се 

донираат органи, како кај населението така и кај здрав-

ствените работници и здравствените соработници. 

4. Изготвување на проект за семинари на кои на 

здравствените работници од примарното и секундарно-

то здравство, кои не се директно поврзани во мрежата 

за трансплантација, ќе им бидат образложени закон-

ските одредби кои го регулираат пресадувањето на ор-

гани, како и подзаконските прописи со кои детално се 

уредуваат поединечни делови од оваа област. 

5. Зголемување на знаењето и комуникациските 

вештини на здравствените работници од областа на 

трансплантацијата. 

6. Развивање на јавната свест кај групите за под-

дршка на пациенти, невладините здруженија на паци-

енти и новинарите кои можат да бидат вклучени во по-

стапката за промоција на придобивките од постапките 

на пресадување на органи, а понатаму да бидат и про-

мотори за донирањето на органи. 

7. Организирање на кампањи за подигање на јавна-

та свест, со презентација на информации кои се одне-

суваат на правата на граѓаните, а пред се на пациентите 

во однос на донирањето на органи. 

 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И ПОТРЕБНИ 

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 

Извршување на Програмата 

 

Програмата за трансплантација во Република Маке-

донија за 2018 година се врши од страна на: 

- Министерството за здравство; 

- ЈЗУ Здравствен дом Скопје; 

- ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Маке-

донија; 

- ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија; 

- ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирур-

гија; 

- ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија; 

- Здравствени установи кои се овластени за преса-

дување на делови од човечкото тело заради лекување, 

согласно закон и се во мрежата на здравствени устано-

ви во Република Македонија. 

Финансиски средства 

 

За извршување на Програмата за трансплантација 

во Република Македонија за 2018 година се потребни 

следните финансиски средства: 

1. Финансиски средства за трошоците за ХЛА типи-

зација и други лабораториски и дијагностички испиту-

вања на пациентите кои се на дијализен третман и се 

подготвуваат за трансплантација на бубрег од жив да-

рител и/или починато лице. 

2. Финансиски средства за ангажирање на: 

- Национален координатор за трансплантација пре-

ку соодветен договор; 

- Заменик Национален координатор за транспланта-

ција преку соодветен договор; 

- Национален координатор за крвотворни матични 

клетки преку соодветен договор; 

3. Финансиски средства за зголемување на свеста за 

значењето и придобивките од  трансплантација на ор-

гани преку медиумски кампањи и промотивен матери-

јал за органодарителство. 

4. Финансиски средства за стимулација на тимовите 

за трансплантација и за други активности поврзани со 

унапредување, регулирање и евалуација на системот за 

трансплантација (едукации од областа на транспланта-

цијата, комисии, работни групи и друго). Висината на 

надоместокот за стимулација на тимовите за тран-

сплантација, за секое лице кое учествува во трансплан-

тацијата и за секоја извршена трансплантација (жив до-

нор и/или починато лице) изнесува:  

- за доктор специјалист по хирургија и доктор спе-

цијалист по анестезиологија.....во нето износ од 

12.600,00 денари; 

- за медицинска сестра-инструментарка.....во нето 

износ од 8.220,00 денари; 

- за медицинска сестра-помошник инструмен-

тарка.....во нето износ од 6.600,00 денари; 

- за медицинска сестра-анестетичарка.....во нето из-

нос од 8.220,00 денари, и 

- за болничар-транспортер.............................. во нето 

износ од 6.000,00 денари. 

Надоместокот за тимовите за трансплантација се 

исплаќа врз основа на доставените извештаи од ЈЗУ 

Универзитетска клиника за урологија - Скопје. 

5. Финансиски средства за стимулација на болнич-

ките координатори односно донор координатори. 

6. Финансиски средства за погребни трошоци за до-

наторот кој е починато лице-кадавер, согласно Закон. 

7.  Финансиски средства за неизмирени обврски за 

2017 година. 
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Табела: Финансиски средства за реализација на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 

2018 година 

Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2018 година ќе се финансира согласно одобре-

ните средства во висина од 8.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки активности на Министер-

ството за здравство. 

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

Македонија“. 

 

           Бр. 44-446/1                                                      Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

             Скопје                                                       Зоран Заев, с.р. 
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213. 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ ИНФЕКЦИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 
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           Бр. 44-447/1                                                      Претседател на Владата 
23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
              Скопје                                                      Зоран Заев, с.р. 
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214. 

Врз основа на член 70 став 1 од Законот за 
извршување на санкциите  („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 2/06, 57/10, 170/13, 43/14,  
166/14, 33/15, 98/15 и 11/16), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 23.1.2018 година, 
донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  НА ИЗГРАДБА, РЕКОН-

СТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ  И ОП-

РЕМУВАЊЕ НА  КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И 

ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ  ЗА 2018 

ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се уредува  финансирањето на 
изградба, реконструкција, одржување на објектите и 
опремување на казнено-поправните и воспитно-
поправните установи, вкупните средства потребни за 
извршување на оваа програма во целина и изворот на 

средствата. 
 

II 
Во текот на 2018 година планирано е да се 

реализираат инвестициони активности во вкупен износ 
од 310.810.000,00 денари кои се обезбедени од Буџетот 
на Република  Македонија за 2018 година, од кои 

средства од основен буџет во износ од 83.450.000,00 
денари, од самофинансирачки активности во износ од  
910.000,00 денари и средства од заемот од Банката за 
развој на Совет на Европа во износ од 226.450.000,00 
денари. 

 
III 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ И НАБАВКА НА МЕБЕЛ, 
ОПРЕМА И ВОЗИЛО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАЗНЕНО 
- ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ  ЗА КОИ СЕ 
ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА ВО ВКУПНА ВИСИНА 
ОД 42.860.000,00 ДЕНАРИ ОД КОИ 41.950.000,00 

ДЕНАРИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ И 910.000,00 
ДЕНАРИ ОД БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ 
АКТИВНОСТИ НА КАЗНЕНО -  ПОПРАВНИТЕ 
УСТАНОВИ 

 
1.КПД ИДРИЗОВО  
1.1 Санација, адаптација и надзор над санацијата и 

адаптацијата во  дел од Установата 
1.2 Набавка на  мебел и опрема  за  потребите на 

Установата 
 
2. КПД ШТИП 
2.1 Изведба на пречистителна станица 
 
3. ЗАТВОР СКОПЈЕ  

3.1 Санација, адаптација и надзор над санацијата и 
адаптацијата во  дел од Установата 

 
4. ЗАТВОР ПРИЛЕП 
4.1 Доработка  на проектна документација и 

започнување со изведба на градежни работи и надзор 
на изведба на градежни работи за санација и доградба 

на Установата   

5. ЗАТВОР ТЕТОВО 

5.1 Набавка на опрема 

 

6. ЗАТВОР СТРУМИЦА 

6.1 Инсталирање на сончев колектор 

 

7. ЗАТВОР БИТОЛА 

7.1 Набавка на возило     

IV 

ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА, ИЗВЕДБА И 

НАДЗОР НАД ГРАДЕЖНИТЕ  РАБОТИ  КАКО И 

НАБАВКА НА ОПРЕМА И МАШИНИ, МЕБЕЛ И 

ВОЗИЛО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАЗНЕНО-

ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА КОИ СЕ 

ПРЕДВИДЕНИ  СРЕДСТВА ВО ВКУПЕН ИЗНОС ОД 

267.950.000,00 ДЕНАРИ ОД ЗАЕМОТ И ОД 

БУЏЕТСКОТО  УЧЕСТВО НА ЗАЕМОТ  

1. КПД ИДРИЗОВО 

1.1. Изведба на градежни работи, надзор над 

изведбата на градежните работи, проектирање, 

ревизија, набавка на опрема и машини како и возило. 

2. ВОСПИТНО ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО 

2.1. Изведба на градежни работи, надзор над 

изведбата на градежните работи, проектирање, 

ревизија, набавка на опрема и машини, мебел и возило.  

 

V 

За реализација на оваа програма ќе се користат 

средства обезбедени со Буџетот на Република 

Македонија за 2018 година,  Раздел 07002 -  Управа за 

извршување на санкциите,  

сметка 637 Програма 3 - казнено - поправни 

установи, капитална потпрограма 3A – изградба, 

реконструкција и опремување на казнено-поправните 

установи, категорија 48 - Капитални расходи, ставка 

480 – купување на опрема и машини во износ од 

3.200.000,00 денари, ставка 481 - градежни објекти  во 

износ од 5.000.000,00 денари, 483 – купување на мебел 

во износ од 32.450.000,00 денари и 486 – купување на 

возила во износ од 1.300.000,00 денари,  

сметка 787 Програма 3 - казнено - поправни 

установи, капитална потпрограма 3А - изградба, 

реконструкција и опремување на казнено-поправните 

установи, категорија 48 - Капитални расходи, ставка 

480 – купување на опрема и машини во износ од 

410.000,00 денари, ставка 481 - градежни објекти  во 

износ од 480.000,00 денари, ставка 482 – други 

градежни објекти во износ од 20.000 денари,  

сметка 637 Програма 3 - казнено поправни 

установи, капитална потпрограма 3Б - реформи на 

казнено - поправните установи, категорија 48 - 

Капитални расходи, 480 – купување на опрема и 

машини во износ од 2.500.000,00 денари, ставка 481 - 

Градежни објекти во износ од 36.000.000,00 денари, 

483 – купување на мебел во износ од 2.000.000,00 

денари и 486 – купување на возила во износ од 

1.000.000,00 денари и од заемот, 

сметка 786 Програма 3 - казнено поправни 

установи, капитална потпрограма 3Б - реформи на 

казнено - поправните установи, категорија 48 - 

Капитални расходи,  480 – купување на опрема и 
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машини во износ од 24.000.000,00 денари, ставка 481 - 

Градежни објекти во износ од 177.700.000,00 денари, 

483 – купување на мебел во износ од 19.150.000,00 

денари и 486 – купување на возила во износ од 

5.600.000,00 денари.   

 

VI 

За извршувањето на оваа програма се изготвува 

извештај во рокот предвиден за составување на 

годишна сметка на Управата за извршување на 

санкциите.  

 

VII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.  

 

Бр. 44-453/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
215. 

Врз основа на член 16, ставови 2 и  3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 

43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 

и 37/16) и член 63 точка 7 од Законот за здравственото 

осигурување („Службен весник на Република Македо-

нија“бр.25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 

18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 

53/11, ,26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 

112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 

150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 

142/16 и 171/17),  Владата на Република Македонија, 

на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБО-

ЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Заради обезбедување на здравствена заштита на 

граѓаните од одделни заболувања, како и заради грижа 

во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето 

на родилките и на доенчињата се обезбедуваат сред-

ства за партиципација при користењето на здравстве-

ните услуги на товар на средствата од Буџетот на Ре-

публика Македонија, и од  сопствени приходи на Ми-

нистерството за здравство. 

За реализација на мерките и активностите предви-

дени во оваа Програма, се обезбедуваат средства, од 

Буџетот на Република Македонија и  од сопствени при-

ходи на Министерството за здравство,  за покривање на 

партиципацијата при користењето на здравствена заш-

тита на граѓаните на Република Македонија за заболу-

вањата предвидени  со оваа програмата.  

Со донесувањето на оваа програма, се обезбедуваат 

средства за партиципација при користењето на здрав-

ствената заштита:  

1. НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ДО 1 ГО-

ДИШНА ВОЗРАСТ, ЗА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ  

ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ: 

-  интрапартална заштита на родилки (неоперативно 

и оперативно породување) 

-  специјалистички лекарски прегледи на доенчиња  

-  ортопедски лекарски преглед со ЕХО на доенчи-

ња  

-  лекување на доенчиња до една година во болнич-

ки услови 

 

2.  НА ЛИЦАТА КОИ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-

РАНИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ВОЗРАСТА, ДОКОЛКУ НЕ 

СЕ ОПФАТЕНИ СО ДРУГА ПРОГРАМА ИМ СЕ 

ОБЕЗБЕДУВААТ СРЕДСТВА ЗА  ПАРТИЦИПАЦИ-

ЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА ВО ВРСКА СО ЛЕКУВАЊЕТО НА СЛЕДНИТЕ 

ЗАБОЛУВАЊА: 

1. Ревматска грозница 

2. Прогресивни, нервни и мускуларни заболувања; 

- Duchenne – ова мускулна дистрофија, 

- Паркинсонова болест, 

- Миотгонии, 

- Митохондриални мниопатии, 

- Мијастении,  

- Спинални мускулни атрофии, 

- Амиотрофична латерална склероза – болести на 

моторен нервон,   

- Хередитарни сензомоторни невропатии; 

3. Прогресивна системска склероза (Sclerodermia); 

4. Церебрална парализа; 

5. Мултиплекс склероза; 

6. Цистични фибрози; 

7. Епилепсија; 

8. Пемфигус и лупус еритематодес; 

9. Дислексија, дисграфија и дислалија ; 

10. Афoнија  (Aphonija) 

11. Заразни болести:  

- ХИВ/СИДА, 

- беснило (Lyssa ; Rabies), 

- цревен  тифус (Typhus abdominalis), 

- црвенка (Rubeola), 

- детска парализа (Poliomyelitis anteror acuta), 

- бруцелоза (Brucellosis) 

- дифтерија (Diphtheria), 

- дизентерија (Dysenteria bacillaris), 

- туберкулозa (Tuberculosis) 

- ехинококоза (Echinococcosis), 

- заразно воспаление на мозочните обвивки 

(Meningitis), 

- заразно воспаление на мозокот (Encephalitis), 

- голема кашлица (Pertussis), 

- мали сипаници (Morbilli), 

- овчи сипаници (Varicella), 

- шарлах (Scarlatina), 

- тетанус (Tetanus), 

- хепатитис (Hepatitis), 

- заушки (Parotitis epidemica), 

- салмонелоза  (Salmonellosis), 

- колера (Cholera asiatica), 

- маларија (Malaria), 
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- карантински заболувања (големи сипаници, ви-

русни хеморагични трески, чума),  

- рововска грозница (Q – treska), 

12. Испитувања за време на бременост 

- здравствени услуги за бремени жени поврзани со 

бременоста, на сите нивоа на здравствена заштита. 

 

3. НА БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИН-

СУФИЦИЕНЦИЈА   И НИВНО   ТРЕТИРАЊЕ СО ДИ-

ЈАЛИЗА 

 

Основен критериум за започнување на лекувањето 

со дијализа претставува хроничната бубрежна инсуфи-

циенција во терминален стадиум,  односно потполно 

отсуство на функцијата на бубрезите. Единствен начин  

на надоместување на функцијата на бубрезите претста-

вува дијализата, процес со кој се врши намалување на 

деградационите продукти (депурација и елиминација 

на вишокот на вода) од крвта, со цел овозможување 

живот на пациентот. 

Согласно доктринарните ставови на медицинската 

наука, за успешно лекување на болните со хронична 

бубрежна инсуфициенција и нивното оспособување за 

вршење на секојдневните активности, оптимално секој 

пациент треба да биде три пати неделно третиран со 

дијализа, односно потребни се 156 дијализи за еден па-

циент годишно. За секоја дијализа потребен е: еден ди-

јализер (се користи еднократно), потрошен материјал, 

лекови за процесот на дијализа и материјални тро-

шоци. Исто така потребни се и редовни лабораториски 

анализи и дијагностички испитувања, кои се пропиша-

ни со Нормите и стандардите за водење на дијализата. 

Пациентите  дијализираат (амбулантски) во дија-

лизните центри  во Република Македонија и тоа:  ЈЗУ 

ГОБ„8-ми Септември“ Скопје,  ЈЗУ У Клиника за неф-

рологија Скопје, ПЗУ Специјална болница за нефроло-

гија и хемодијализа  Диамед  Скопје, ПЗУ - Центар за 

дијализа  Диамед Македонија и ПЗУ- Центар за дијали-

за Систина Нефроплус  Кавадарци.   

За пресметување на вкупните средства кои се пот-

ребни за партиципацијата за сите пациенти кои се на 

дијализен третман, потребно е да се пресмета просеч-

ната цена на чинење на еднократна дијализа која вари-

ра во зависност од видот на дијализата и здравствената 

состојба на пациентот. 

Вкупните трошоци по пациент на дијализа (дневна 

дијализа и обавезни трошоци) се 5.400,00 денари.  

Со оглед на тоа што годишно за еден пациент пот-

ребни се 156 дијализи, просечно вкупните трошоци за 

еден пациент на годишно ниво  се 842.400,00  денари.   

По  ова програма, за болните со хронична бубрежна 

инсуфициенција и нивно третирање со дијализа  се 

признава  1 ( еден ) денар. 

Бројот на заболени на оваа болест постојано е во 

пораст и моменталната  состојба  на  заболени е 1500. 

 

4. ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОРГАНИ 

 

Планот и програмата за работа на Универзитетски-

те клиники во Скопје, а почитувајќи ги просторните и 

кадровските можности и ограничувања, бројот на тран-

сплантациите зависи и од обезбедување на бубрези кои 

би можеле да се трансплантираат од жив донор или со 

кадаверична  трансплантација. 
За успешноста на трансплантацијата покрај кадров-

ските, просторните и техничките можности, потребно е 
да се обезбедат и имуносупресивни лекови кои ќе го 
спречат процесот на отфрлање на трансплантатот – 
Micophenolic acid,  Cyclosporine. Истите се примаат во 
континуитет во понатамошниот период. 

Трансплантација на бубрези се врши на Универзи-
тетската клиника за урологија во соработка со Универ-
зитетската клиника за нефрологија и други клиники, а 
по претходна типизација на ткивата на давателот и 
примателот во Републичкиот завод за трансфузиоло-
гија. Посттрансплантациониот рехабилитационен трет-
ман  ќе се обавува на Клиниката за нефрологија. 

Во 2017 година планирано е да се извршат нови 
пресадувања на коскена срцевина. Трансплантацијата 
на коскената срцевина ќе се врши на Универзитетската 
клиника за хематологија. За успешноста на трансплан-
тацијата на коскена срцевина за сите болни, потребно е 
да се обезбеди имуносупресивниот лек Cyclosporin. 

Осигурените лица правата од здравствената зашти-
та ги остваруваат врз основа на своето здравствено 
осигурување согласно Законот за здравствено осигуру-
вање. Секој што доброволно дарувал ткиво или орган 
се ослободува од плаќање на партиципација при корис-
тењето на здравствени услуги. 

За прифаќање на трансплантатот се користат след-
ните лекови: 

Caps. Micophenolic acid a 250mg., filmtableti od 
500mg., tabl. od 180mg, 360mg, како i Caps. Cyclosporine 
a 25mg., 50mg, 100mg., sol.Ciclosporin a 100mg/1ml. 

 
5. МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА 

 
Малигните заболувања претставуваат многу серио-

зен здравствен, социјален и економски проблем заради 
тежината на заболувањето, должината на лекувањето, 
долготрајната неспособност за работа како и лошата 
прогноза. Во Република Македонија, малигните забо-
лувања се на второ место по застапеност веднаш по 
кардиоваскуларните болести. 

Во лекувањето на заболените од малигни болести 
учествуваат Институтот за онкологија и радиотерапија, 
Клиниката за хематологија, Клиниката за детски бо-
лести, Хируршките клиники и други здравствени уста-
нови во Републиката. Здравствената заш-тита се состои 
од рано откривање и ефикасно лекување на заболените.  

Програмата опфаќа лекување на малигните болести 
со хируршки третман, зрачење и апликација на хемио-
терапија (цитостатици). Видот и начинот на третманот 
зависи од природата и стадиумот на болеста.  

Со оваа програма се обезбедуваат средства за 
партиципација за осигурените лица, а осигурените ли-
ца правата од здравствената заштита ги остваруваат врз 
основа на своето здравствено осигурување.  

 
6 . ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ - ДИАБЕТЕС МЕЛИТУС 
 
Диабетес мелитус е метаболен синдром на висок 

шеќер во крвта, како резултат на апсолутен или релати-
вен недостаток на инсулин и/или инсулинска резис-
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тенција со пореметен метаболизам на јаглени хидрати, 
масти и протеини и претставува едно од почестите за-
болувања во Републиката. Примарно се карактеризира 
со хипергликемија, како и појава на микроваскуларни 
(ретинопатија, нефропатија и невропатија) и макровас-
куларни компликации (коронарна срцева болест, 
цереброваскуларна болест и периферна васкуларна бо-
лест), со зголемен морталитет и морбидитет и со нама-
лен квалитет на живот.  

Истовремено се напоменува дека за секој инсулино-

зависник пациент потребно е на секои два месеци да се 

врши по еден специјалистички контролен преглед или 

годишно шест прегледи по пациент.  

 

7. ХОРМОН ЗА РАСТ 

 

Хормонот за раст се користи кај децата, кај кои што 

е пореметен процесот на растење пред се заради недос-

таток на овој хормон. Со неговата употреба се вос-

поставува рамнотежа на сите функции во организмот. 

Во Република Македонија годишно околу 63 деца 

имаат потреба од хормонска терапија. Вкупната бројка 

на деца кои примаат хормон за раст се определува врз 

медицински критериуми.  Хормонот за раст се користи 

за децата кај кои не е завршено затворање на епифиз-

ните рскавици. 

Децата се третираат на клиниката за детски болести 

во Скопје. 

За лекување на децата со проблеми во процесот на 

растење се користи Nordipin-nordilet ампули од 5мг - 

1.5мл, 10мг - 1.5мл  и 15мг - 1.5мл. 

 

8. ХЕМОФИЛИЈА 

  

Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболу-

вања кои настануваат заради неспособноста на орга-

низмот да создава т.н. фактор VIII или фактор IX во до-

волни количини. Неспособноста на организмот за соз-

давање на овие фактори предизвикува крварења од 

микро и макротраумите кои не можат да се сопрат ос-

вен со употреба на нив, така да доколку овие болни 

адекватно и навремено не се лекуваат, кај нив можат да 

настанат сериозни компликации, смрт како и траен ин-

валидитет. 

Лекувањето на пациентите се врши во Републички-

от завод за трансфузиологија, Клиниката за детски бо-

лести, Клиниката за хирургија, Клиниката за хематоло-

гија и останатите здравствени установи во Републи-

ката. Европската и светската асоцијација на хемофили-

чарите препорачуваат лекување  со фактор VIII или 

фактор IX. Употребата на фактор VIII  или фактор IX е 

неопходна во лекувањето на овие болни заради ми-

ними-зирање на ризикот од трансмисија на вируси, 

особено на ХИВ - вирусот, поефикасно ле-кување на 

болните со што би се намалиле трошоците за болничко 

лекување, на-малување на последиците кај болните во 

однос на инвалидитет, можност за нивно вклучување 

во секојдневниот живот.  

Покрај активностите на лекувањето на пациентите 

со хемофилија, потребен е и интегративен и сеопфатен 

пристап, со цел подобрување на состојбата на пациен-

тите преку рано препознавање и навремено лекување 

на овие пациенти, едукација на нивните семејства и др. 

За таа цел Центарот за хемофилија при Институтот за 

трансфузиона медицина заедно со НВО ги проширува 

досегашните активности со цел прераснување во цен-

тар за сеопфатна грижа.  

Превенција на компликации кај лицата со хемофи-

лија во Македонија се спроведува со редовни (6-12ме-

сечни) контролни прегледи и континуирана едукација 

на медицинскиот персонал и лицата со хемофилија и 

членовите на нивните семејства.  

Превентивните прегледи кај лицата со хемофилија 

се: 

- контрола на присуство на вирусни маркери  - a-

HIV, a-HCV i HBsAg 

- определување на нивото на коагулациските фак-

тори 

- определување на присуство на инхибитори  

- хепатални иследувања. 

Потребно е продолжување на континуираната ме-

дицинска едукацијата на медицинскиот персонал кој е 

вработен во Центарот за хемофилија, и зајакнување на 

соработката помеѓу Центарот за хемофилија и  Граѓан-

ското здружение на лицата болни од хемофилија – Хе-

молог. 

 

9.  ПРЕГЛЕДИ ВО СЛУЖБИ ЗА СПОРТСКА  

МЕДИЦИНА 

 

Во  програмата  се планира  ослободување од пар-

тиципација за основен пакет  прегледи во службите за 

спортска медицина (партиципацијата е 80,00 ден.), за 

млади лица на возраст од 14-29 години кои ќе се  зани-

маваат со рекреативни спортски активности. 

Прегледите ќе се реализираат со упат од матичен 

лекар, во служби за спортска медицина, и тоа: 

1. Здравствен дом Скопје 

2. Медицински факултет Скопје 

3. Здравствен дом Гостивар 

4. Здравствен дом Прилеп 

5. Здравствен дом Битола 

6. Здравствен дом Струга 

7. Здравствен дом Кавадарци 

8. Здравствен дом Струмица  

Целта  на ослободувањето на партиципација на 

прегледи во служби за спортска медицина  е да се по-

дигне  свесноста  кај младите  дека прегледите на 

спортска медицина  се подеднакво важни за заштита на 

здравјето  како и самата спортска рекреативна актив-

ност. 

Многу е важно  младите да ги следат препораките 

на лекарите  за  тоа кој вид на спортска активност  им 

одговара според здравствената состојба  и физичката 

подготвеност, за да можат навистина да ги почувству-

ваат здравствените придобивки од спортската рекреа-

ција. 
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Вкупно за точка 1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 потребни се 

75.000.000,00 денари и тоа: 25.000.000,00 денари од ос-

новниот Буџет и 50.000.000,00 денари од Буџетот на 

самофинансирачки активности.  

Вкупно потребни средства за реализирање на оваа 

програма се 75.000.000,00 денари за партиципација на 

осигурените лица во врска со лекувањето на одделни 

заболувања, породувањата   и здравствената заштита 

на доенчињата.  

Средствата предвидени за партиципација во оваа 

програма, Министерството за здравство ги дозначува 

до јавните здравствени установи  согласно планирани-

те средства утврдени во табелите поединечно по основ 

на сите услуги на здравствена заштита врз основа на 

фактички документирана евиденција за ослободување 

од партиципација на корисниците на здравствените ус-

луги за основите наведени во оваа програма. 

Во програмата предвидени се средства за неизмире-

ни обврски од 2017 година, средства кои  ќе се измират 

согласно обезбедените средства за реализација на прог-

рамата. 

Здравствените установи имаат обврска најдоцна до 

25 јануари 2019 година да достават до Министерството 

за здравство извештаи за реализацијата на средствата и 

наменското користење на истите. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на  објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 44-514/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

216. 

Врз основа на член 16 ставовите 2 и  3 од Законот 

за здравствена заштита („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 

43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 

и 37/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 23.1.2018 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО 

ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИ-

ЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

1. ВОВЕД 

 

Програмата за обезбедување средства за болничко 

лекување без наплата на учество (партиципација) за 

пензионери во Република Македонија за 2018 година, 

обезбедува грижа во чувањето, следењето и унапреду-

вањето на здравјето на пензионерите  како и обезбеду-

вање на услови за лекување на пензионерите во бол-

ничките здравствени установи во Република Македо-

нија.  

 Со Програмата се опфатени корисниците на ста-

росна, инвалидска, семејна и земјоделска  пензија, чи-

јашто пензија е пониска од 12.600,00 денари и се со 

живеалиште на територијата на Република Македонија. 

Со Програмата се опфатени случаите на болничко ле-

кување во болничките здравствени установи во Репуб-

лика Македонија непосредно по акутно заболување, 

состојба и повреда или заради влошување на хронична 

болест.  

Со Програмата не се опфатени членовите на семеј-

ството на корисникот на пензијата како и случаите на: 

- специјализираната медицинска рехабилитација ка-

ко продолжено болничко лекување 

- сместување во геронтолошка установа и 

- дневното болничко лекување (дневна болница) 

За реализација на мерките предвидени во оваа прог-

рама, Владата на Република Македонија обезбедува 

средства од Буџетот на Република Македонија за пок-

ривање на учеството (партиципацијата) при користење-

то на болничката здравствена заштита на граѓаните од-

носно пензионерите со пензија пониска од 12.600,00 

денари.  

 

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Целта на донесувањето на оваа програма е  обез-

бедување на грижа во чувањето, следењето и унап-

редувањето на здравјето на пензионерите  како и 

обезбедување на услови за лекување на пензионери-

те во болничките здравствени установи во Републи-

ка Македонија.  

 

3. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Програмата ќе се реализира со финансиски сред-

ства во висина од 48.000.000,00 денари. Од oсновен бу-

џет на Република Македонија за 2018 година одобрени 

се 18.000.000,00 денари, а останатите 30.000.000,00 де-

нари од самофинансирачки средства на Министерство-

то за здравство.  

Во рамки на средствата ќе бидат измирени заоста-

натите обврски за 2017 година. 

 

4. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА 

 

Следење на спроведувањето на Програмата врши 

Министерството за здравство и по потреба ја известува 

Владата на Република Македонија. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на  објавувањето во  „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

 

Бр. 44-518/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

217. 

Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствена заштита (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 

43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 

и 37/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 23.1.2018 година, донесе  
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 
 

1. ВОВЕД 
 
Со оваа програма се обезбедува медикаментозна/те-

рапија за лицата со ретки заболувања во Република 
Македонија кои се вклучени во регистар на ретки бо-
лести и на пациенти кои боледуваат од ретки болести 
по основ на специфични  критериуми и без разлика на  
статусот на осигурување. 

Оваа програма обезбедува стандард на лекување на 
лицата со ретки болести сличен на стандардот на леку-
вање на другите болести во здравствениот систем (ќе 
се применуваат лекови препорачани за лекување на од-
редена болест и нема да опфаќа експериментална тера-
пија или терапија без докажан ефект). 

Оваа програма ќе ги покрива само лековите кои 
спаѓаат во листата на Орфандрагс, а нема да покрива 
лекови кои се применуваат во здравственииот систем 
преку Фондот за здравствено осигурување на Републи-
ка Македонија. 

Согласно експертското мислење на Комисијата за 
ретки болести во  „Регистар на ретки болести и на па-
циенти кои боледуваат од ретки болести“ се вбројуваат 
единствено заболувања кои се наведени во ОРФАН 
листата на ретки болести -  ревидирана во јули 2014 го-
дина . каде како ретки болести  се сметаат  заболувања 
со различна инциденциа (ретки и многу ретки) кои 
афектираат најмалку 1 во 2000 лица, но не надминува-
ат број од 20 заболени на ниво на Република Македо-
нија. 

Комисијата за ретки болести  предлага отпочнува-
ње на терапија на лице со ретка болест врз основа на 
усвоена стручна процедура на Комисијата за ретки бо-
лести и соодветна документација и не може да одлучу-
ва ретроактивно откако е одобрена терапија на друго, 
повисоко ниво или откако е отпочната терапија преку 
донации. 

Сите пациенти со ретки болести кои се регистрира-
ни за лекување се внесуваат во „Регистар на ретки бо-
лести и на пациенти кои боледуваат од ретки болести“ 
и истиот  се обновува во годишни интервали врз осно-
ва на ефектите од лекувањето. 

 
2. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 
За реализација на оваа програма за набавка на леко-

ви кои се применувани во лекување на некој од ретките 
болести се очекува дека за 2018 година ќе бидат пот-
ребни средства во вкупен износ од 224.000.000,00 де-
нари.  

Со програмата се предвидува и исплата на неизми-
рени обврски за 2017 година. 

 
3. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Вкупните средства за реализација на оваа програма 

изнесуваат 224.000.000,00 денари од кои 50.000.000,00 
денари се обезбедуваат од Буџетот на Република Маке-
донија за 2018 година и 174.000.000.00 денари се обез-
бедуваат  од сопствени приходи на Министерство за 
здравство. 

4. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Лековите за терапија на лицата заболени од ретки 

болести ќе ги набавува Министерството за здравство 

врз основа на јавна набавка, а дистрибуирањето до јав-

ните здравствени установи Универзитетски клиники 

каде се лекуваат пациентите со ретки болести, изврши-

тели на активностите, врз основа на доставена потреба 

за спроведување на терапијата, ќе го обезбедуваат до-

бавувачите кои ќе бидат избрани како најповолни по-

нудувачи. 

Јавните здравствени установи Универзитетските 

клиники кои се извршители на активностите, водат 

евиденција за пациентите и дадената терапија согласно 

донесената процедура за дистрибуција и издавање на 

лекови/терапија  донесено од страна на Министерство-

то за здравство по предлог на Комисијата за ретки бо-

лести како стручно советодавно тело на министерот за 

здравство. 
 

5. СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 

Министерството за здравство го следи спроведува-

њето на оваа програма и по потреба поднесува извеш-

тај до Владата на Република Македонија. 

 

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

 

Јавните здравствените установи кои се извршители 

на оваа програма, најдоцна до 31.01.2019 година доста-

вуваат до Министерството за здравство годишни из-

вештаи за  реализираните мерки и активности во 2018 

година, предвидени со оваа програма.  

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 44-521/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

218. 

Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија" бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 

43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15,17/16 

и 37/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 23.1.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

I. Вовед 

 

Децата од училишна возраст се посебнa популаци-

онa групa коja се карактеризира со интензивни фи-

зички, психолошки и социјални промени, што ги прави 

исклучително ранливи на неповолните ризик фактори 

од околината. Промените во правец на стекнување по-

голема независност придружено со склоноста кон ек-
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спериментирање со нови животни стилови и актив-

ности, креираат нови здравствени ризици поврзани во 

прв ред со однесувањето. Поради тоа, раната детекција 

на здравствените како и на психо-социјалните, развој-

ните и бихејвиоралните ризици треба да претставува 

приоритет во грижата за училишните деца и младина. 

Најчестите причини за морбидитет и морталитет кај 

оваа возрасна група се намерните и ненамерни пов-

реди, последиците од ризичното сексуално однесу-

вање, пореметувања на менталното здравје (депресија, 

анорексија, булимија), недоволна физичка активност и 

неправилна исхрана.  

Класичен метод за скрининг на здравјето на учи-

лишните деца и младина се систематските прегледи, 

кои се вршат организирано во јавните здравствени ус-

танови од страна на службите за превентивна здрав-

ствена заштита и превентивна стоматолошка заштита 

на училишни деца.  

При систематскиот преглед се врши и редовна иму-

низација против заразни заболувања според Календа-

рот за имунизација на Република Македонија. 

Посебно вулнерабилната група на деца и адо-

лесценти е онаа која е надвор од образовниот систем. 

Здравствениот сектор во соработка со патронажната 

служба, Институтот за јавно здравје на Република Ма-

кедонија и невладините организации превзема  активен 

пристап  во откривањето на овие деца и нивно упатува-

ње до превентивните тимови кои обезбедуваат превен-

тивна здравствена заштита на децата. Овој проблем е 

особено голем кај децата Роми кои не ги посетуваат ре-

довно основните и средни училишта. 

Целта на систематскиот преглед е:  

- Следење на физичкиот  и психосоцијалниот раз-

вој, 

- Рана детекција на здравствени проблеми и навре-

мен третман, 

- Рано препознавање на ризични видови на однесу-

вање - детекција на бихејвиорални ризици,  

- Едукација за усвојување на здрави животни сти-

лови, 

- Едукација за важноста на  навремената и целосна 

вакцинација.  

Возраст на вршење на систематски прегледи: 

Задолжителни систематски прегледи се вршат во 1-

во, 3-то, 5-то, 7-мо одделение. Средношколците се оп-

фатени со систематски прегледи во 1-ви и 4-ти клас 

(или 3-та завршна година), а студентите во 1-ва година. 

Содржината на систематскиот преглед зависи од воз-

раста на ученикот. 

Содржина на систематскиот преглед: 

 

1. Општ лекарски преглед: 

- мерење на телесната тежина и висина и одредува-

ње на ИТМ, 

- преглед на кожата, 

- согледување на постоење на деформитети на ло-

комоторниот систем, 

- општ лекарски преглед и преглед по системи (кар-

диоваскуларен, респираторен, дигестивен, нервен, уро-

генитален систем), 

- мерење на пулсот и крвниот притисок, 

- испитување на вид, слух и говорот, 

- земање на податоци во врска со пубертетот кај 

двата пола и menarha (кај ученички и студентки), 

- земање податоци во врска со сексуалната актив-

ност на адолесцентите и употребата на контрацепција и 

заштита од СПИ, 

- земање на податоци за  употреба и злоупотреба на 

супстанци (пушење, алкохол, таблети, дроги), 

- земање податоци за рано откривање на знаци на 

депресија и други пореметувања на менталното 

здравје, 

- земање на податоци за постоење на насилно одне-

сување (булинг), 

- давање препорака за понатамошни специјалистич-

ки прегледи доколку е потребно, 

- прибирање на податоци од наставниците и психо-

лозите за успехот и однесувањето на ученикот и дава-

ње на потребни совет и 

- контрола на извршените вакцинации и ревакцина-

ции и преземање мерки за комплетирање на вакцинал-

ниот статус. 

Наодите од систематскиот преглед се евидентираат 

во Картонот за систематски прегледи на училишни 

деца, изготвен од Заводот за здравствена заштита на 

мајки и деца; отстапувањата се запишуваат во картонот 

со преземање на соодветни мерки за санирање и сле-

дење. 

 

Контролни и целни прегледи: Во зависност од 

констатираните претходни состојби, се вршат контрол-

ни и целни прегледи за поедини видови на однесување 

или заболување/состојба. 

 

2. Лабораториски преглед 

- хемоглобин во крв и 

- албумен и билирубин во урина 

 

3. Стоматолошки преглед  

- контрола и евиденција на состојбата на забалото 

(млечни, трајни заби, кариес, екстракција и пломба ин-

декс), 

- откривање на деформитети и неправилности во 

развојот на забите и вилиците, 

- евиденција на констатираната состојба во здрав-

ствениот картон и 

- задолжителен преглед за сите ученици секоја 

учебна година од прво одделение во основно образова-

ние до завршна година на образование во средното об-

разование.  

 

4. Превентивна стоматолошка заштита  

Согласно Националната Стратегија за превенција 

на оралните заболувања кај децата до 14 години во Ре-

публика Македонија за периодот 2008-2018 година, 

превентивните стоматолошки тимови од јавните здрав-

ствени установи-здравствени домови во Република Ма-

кедонија ги спроведуваат следните превентивни актив-

ности, меѓу другите: 

- залевање на фисурите и јамичките  (кај сите деца 

кои посетуваат прво одделение), при што се залеваат 4-

те први трајни молари и 
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- кај дел од децата со специјални потреби кај кои 

има висок кариес ризик, потребни се материјали за ло-

кална заштита на нивните заби со троен ефект.  

За извршување на овие активности и набавка на 

потребните материјали одговорни се ЈЗУ Здравствени 

домови во Република Македонија и нивните превен-

тивни тимови (стоматолог-сестра). 

 

5. Превентивни прегледи за рана дијагностика 

на пречки во развојот на слух,  говор и глас 

Превентивните прегледи на децата од  4-6 годишна 

возраст ќе се спроведуваат во насока на рана дијагнос-

тика на пречки во развојот на слухот ,говорот и гласот.  

Прегледите ќе се спроведуваат од страна на струч-

ните тимови на ЈЗУ Здравствен дом „Панче Караѓозов" 

Штип, ЈЗУ Завод за рехабилицација на слух говор и 

глас Скопје и  ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух го-

вор и глас Битола со рамномерно распоредување на 

прегледите на територијата на целата држава. Целта на 

овие прегледи е рано откривање на деца со: 

- Пречки во развојот на говорот од полесна до нај-

тешка форма 

- Лесно до најтешко оштетување на слухот 

- Ортодонтски аномалии 

- Аутистичен спектар на симптоми и аутизам. 

 

II. Моментална состојба 

 

Според последните податоци добиени од Институ-

тот за јавно здравје на Република Македонија, во учеб-

ната 2016/2017 година бројот на учениците од основно 

и средно образование, како и на студентите кои биле 

прегледани, согласно Програмата за систематски прег-

леди на учениците и студентите во Република Македо-

нија за 2017 година изнесува 99.733 или 97,1% од под-

лежните. Опфатеноста на учениците со систематски 

прегледи  во основните училишта е задоволителна и 

изнесува 97.5%. Опфатеноста кај учениците во средно-

то образование изнесува 94%, а кај студентите е 100%.   

  

III. Мерки кои треба да се преземат за подобрување 

на состојбите 

 

Во насока на подобрување на здравствената состој-

ба и квалитетот на превентивната здравствена заштита 

на децата од училишна возраст и младината, како и 

обезбедување на одржлив систем на надзор врз подоб-

рување на здравјето, потребно е извршување на след-

ните мерки: 

1. Мерки за подобрување на превентивната 

здравствена заштита на децата од училишна воз-

раст и младина 

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

деление како и во 1-ва и 4-та година (завршна) година 

од средното образование, 

- систематски прегледи на студенти во 1-ва година 

факултет, 

- дополнителни превентивни контролни и целни 

прегледи кај учениците каде е најдено отстапување и 

- превентивни стоматолошки прегледи. 

2. Следење и евалуација на здравствената сос-

тојба на децата и адолесцентите: 

- унапредување на системот на раководење со пода-

тоци за превентивна здравствена заштита на деца од 

училишна возраст и младина,  

- воспоставување на систем за документирање на 

наодите од систематските прегледи преку  примена на 

Картони за систематски прегледи кај училишни деца и 

- изготвување  на Извештај за здравствена состојба 

и заштита на децата со предлог мерки за унапредување 

на состојбата. 

 

IV. Цели на Програмата 

 

Главна цел на оваа програма е да обезбеди услови 

за зачувување и унапредување на здравјето на сите де-

ца од училишна возраст и студентите преку превенција 

и рана детекција на здравствените ризици и нарушува-

њата на здравјето.  

 

1. Специфични цели: 

1.1. Превенција и рана детекција на здравствените 

ризици и нарушувањата на здравјето на учениците и 

студентите. 

 1.2. Документирање на податоци за здравствената 

состојба и здравственото однесување на учениците и 

студентите  во национална база на податоци која ќе по-

служи како основа за креирање на навремени и соод-

ветни јавно-здравствени интервенции. 

 

V. Очекувани резултати (индикатори на успешност) 

 

1.1. Обем на извршени систематски прегледи (над 

90%)  

1.2. Број на откриени и прегледани деца вон обра-

зовниот систем на терен 

1.3.Број (процент) на залеани заби кај ученици од 

прво одделение во однос на вкупниот број на деца. 

 

1. Проценка на бројот на ученици и студенти за 

2018 година 

Бројот на учениците и студентите кои треба да би-

дат систематски прегледани во 2018 година е добиен 

од Министерство за образование и наука. 

 

1.1. Основно образование: 

Во 2018 година со систематски прегледи треба да 

бидат опфатени 83.636 ученици од основните учи-

лишта, од кои: 

- 21.213  ученици во 1 одделение.    

- 21.695  ученици во 3 одделение.   

- 20.567  ученици во 5 одделение.   

- 20.161  ученици во 7 одделение. 

 

1.2. Средно образование: 

Во средните училишта во текот на 2018 година, со 

систематски прегледи ќе бидат опфатени 36.377 учени-

ци и тоа: 

- 19.280 ученици во први клас       

- 17.097 ученици во четврти клас.  
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1.3. Високо образование: 

Во 2018 година, со систематски прегледи ќе бидат 

опфатени 16.860 студенти од  прва година високо обра-

зование. 

Вкупно ученици (основно и средно) како и студен-

ти кои треба да бидат опфатени со систематски прегле-

ди се 100.496. 

 

VI. Потребни финансиски средства 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Финансирање 

 

Програмата за систематски прегледи на учениците 

и студентите во Република Македонија за 2018 година, 

ќе се реализира со финансиски средства во висина од 

10.770.000,00 денари. Од основен буџет на Република 

Македонија за 2018  година одобрени се 7.000.000,00 

денари, 3.000.000,00 денари се обезбедени од самофи-

нансирачки средства на Министерството за здравство, 

додека 770.000,00 денари обезбедени се од донации.   

Во рамки на средствата ќе бидат измирени заоста-

натите обврски од 2017 година. 

Распределбата на средствата по Програмата ја врши 

Министерството за здравство квартално на ЈЗУ - из-

вршители на активностите, врз основа на доставени 

фактури и извештаи за реализација на активностите 

содржани во оваа програма.  

 

VIII. Извршители на Програмата 

 

Систематските прегледи ќе ги извршуваат превен-

тивните тимови од ЈЗУ- здравствени домови (доктор-

сестра), а за студентите од универзитетите системат-

ските прегледи ќе ги извршуваат превентивни тимови 

од здравствените домови како и специјализирани тимо-

ви за таа дејност во рамките на универзитетите во гра-

довите каде се наоѓаат универзитетите. 

Превентивната стоматолошка заштита и набавката 

на потребните материјали  ќе ја извршуваат превентив-

ните стоматолошки тимови (стоматолог-сестра) од ЈЗУ 

здравствени домови.  

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 

во соработка со поливалентната патронажна служба и 

Институтот за јавно здравје на Република Македонија 

ќе учествува во откривање на семејства кои имаат деца 

надвор од образовниот систем со цел вклучување на 

истите во здравствениот систем заради изведување на 

систематски прегледи вакцинација и унапредување на 

нивното здравје. 

Прегледите за рана дијагностика на пречки во раз-

војот на слухот ,говорот и гласот ќе се спроведуваат од 

страна стручните тимови на ЈЗУ Здравствен дом „Пан-

че Караѓозов“ Штип, ЈЗУ Завод за рехабилицација на 

слух говор и глас Скопје и  ЈЗУ Завод за рехабилицаци-

ја на слух, говор и глас  Битола. 

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 

во соработка со превентивните тимови и членовите 

на локалните заедници и граѓанскиот сектор ќе учес-

твуваат во здравствена едукација на деца од училиш-

на деца и младина кои живеат во рурални средини 

или припаѓаат на ромските заедници и не посетуваат 

училиште. 

 

IX. Доставување на Годишни извештаи и рокови 

 

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 

во соработка со Институтот за јавно здравје на Репуб-

лика Македонија ќе достави Информација за извршува-

ње на мерките од Програмата до Министерството за 

здравство на Република Македонија најдоцна до 

30.12.2018 година.  

Институтот за Јавно здравје на Република Македо-

нија ќе изготви извештај за наодите од систематските 

прегледи и ќе го достави до Министерството за здрав-

ство на Република Македонија најдоцна до 30.12.2018 

година.  

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

   

 

Бр. 44-522/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

219. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2018 го-

дина („Службен весник на Република Македонија” 

бр.196/17), а во врска со член 16 став (7) од Законот 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, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 23.1.2018 година, донесе  
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П Р О Г Р А М А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД ИГРИ НА 
СРЕЌА И ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ЗА 2018 ГОДИНА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТ-
СКИ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОЕКТИ НА АГЕНЦИЈА-
ТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА  

СПОРТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. Со оваа програма Агенцијата за млади и спорт ќе 

партиципира во реализација на приоритетите кои про-
излегуваат од Програмата за работа на Владата на Ре-
публика Македонија за 2018 година. Средствата ќе се 
насочат за реализација на приоритетни програми со 
кои се остварува јавниот интерес на државата утврден 
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, 138/14, 
177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 
190/16), при што определба е одржување и модерниза-
ција на националниот 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 2018 година во износ од 59.200.000,00 денари, во 
раздел 161.01 – Агенцијата за млади  и спорт се оп-
ределува да се користат за:  

I – a   Раздел 161.01 – Агенција за млади и спорт  
Програма 2   
Потпрограма 20 – спорт  
Ставка 463 – Трансфер до невладини организа-

ции  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Партиципација за финансирање на националните 

спортски федерации заради обезбедување нивна фун-

кционалност, работа на органите и телата на федераци-

ите и функционирање на националниот спортски сис-

тем Средствата се наменети за партиципација за под-

ршка на  функција на органите и телата на федерациите 

и основите на организација на националниот спортски 

систем во Република Македонија за  што се утврдени 

средства во износ од  10.000.000,00 денари. 

2. Партиципација за финасирање на младински ран-

гирани клубови учеснци во спортски системи органзи-

рани од  националните спортски федерации, одржлив 

спортски систем на натпревари со кои очекуваме кван-

титативен и квалитативен прогрес, како и континуира-

ни тренажни и натреварувачки активности на младите 

од најрана возраст до сениорски категории во машка и 

женска конкуренција во Република Македонија за  што 

се утврдени средства во износ од  23.200.000,00 де-

нари. 

3. Партиципација за финансирање на стручната ра-

бота во младинските рангирани клубови, учесници во 

националниот спортски систем, организиран од нацио-

налните спортски федерации. Средствата ќе ги намени-

ме за стручните лица активни во младинските рангира-

ни клубови во националните спортски федерации  за 

партиципација  во финансирање на стручната работа 

при релизација на програмските ативности, за што се 

утврдени средства во износ од  3.000.000,00 денари. 

4. Партиципација за програмски активности за пер-

манентна едукација и лиценцирање на тренери и други 

стручни лица во спортот (судии, спортски лекари, пси-

холози, нутриционисти, физиотерапевти и др.) Во рам-

ките на овие програмски содржини ќе поддржиме усов-

ршување на млади тренери и други стручни лица за ра-

бота во репрезентациите и клубовите, за  што се ут-

врдени средства во износ од  1.000.000,00 денари. 

5. Партиципација за финансирање на проекти на на-

ционалните спортски федерации и Агенцијата за млади 

и спорт за омасовување на спортот и поддршка на нај-

талентираните млади спортисти. Средствата ќе ги на-

мениме за финансирање на програми на националните 

спортски федерации со кои се поддржува развој на 

спротот, негово омасовување и рана спортска специја-

лизација за најталентираните млади спортисти. за  што 

се утврдени средства во износ од  8.000.000,00 денари. 

6. Партиципација во програмските активности на 

националните спортски федерации за издавачка деј-

ност, за стручна и научна литература од областа на 

спортот, европското и националното спортско право, 

како и меѓународните правила на меѓународните 

спортски асоцијации, за  што се утврдени средства во 

износ од  1.000.000,00 денари. 

7. Партиципација за финансирање на програми на 

националните спортски федерации за борбата против 

допингот во спортот. Средствата се наменети за спро-

ведување допинг контроли и управување со резултати-

те од извршените допинг контроли, како и за исполну-

вање на обврските утврдени во меѓународните кон-

венции за борба против допингот во спортот  за  што се 

утврдени средства во износ од  1.000.000,00 денари. 
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8. Партиципација за финасирање на програмски ак-

тивности за проктите на националните спортски феде-

рации - Македонски олимписки надежи, со цел навре-

мена селекција,  рана спортска специјализација и обез-

бедување на двојна кариера на млади спортисти, за  

што се утврдени средства во износ од    6.000.000,00 

денари. 

9. Партиципација за финансирање на проекти на на-

ционалните спортски федерации за поддршка на учес-

твото на жената во спортот, како во тренажниот про-

цес, рекретивните активности, така и во насока на неј-

зино зголемено учество како тренер, судија или како 

креатор на работата на органите и телата во клубовите, 

федерациите и националните асоцијации за  што се ут-

врдени средства во износ од  2.000.000,00 денари. 

10. Партиципација за финансирање на проекти за 

поддршка на спортот на лица со пречки во развојот и 

посебни потреби, за  што се утврдени средства во из-

нос од   1.000.000,00 денари. 

11. Партиципација во програмски активности на на-

ционални спортски федерации за подршка и развој на 

спортот за сите, за младите од најрана возраст, како  и 

обезбедување на услови за спортување на спортските 

ветерани и возрасните граѓани, за  што се утврдени 

средства во износ од 1.000.000,00 денари. 

12. Партиципација за поддршка на националните 

спортски федерации за набавка на  опрема за екипи, 

репрезентации и поединци за учество на европски и ре-

гионлани првенства за  што се утврдени средства во из-

нос од  2.000.000,00 денари. 

I – б   Раздел 161.01 – Агенција за млади и спорт 

Програма 2 

Потпрограма 20 – спорт 

Ставка 464 – Разни трансфери 

 

 

 

 

 

 

1. Партиципација за финансирање програми за под-

дршка на талентирани млади спортисти и поддршка на 

програмските активности за рана спортска специјали-

зација. Средствата се наменети за партиципација за 

поддршка и промоција на проекти на националните 

спортски федерации за унапредување на спортот кои 

ќе промовираат и реализираат активности за откри-

вање, рана спортска специјализација и грижа за млади 

талентирани спортисти во повеќе спортови. Во 2018 

година, приоритет имаат развојот на училишниот 

спорт, реализацијата на спортски кампови организира-

ни за талентирани млади спортисти од страна на наци-

оналните спортски федерации за  што се утврдени 

средства во износ од  9.700.000,00 денари. 

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-528/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

220. 
Врз основа на член 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, 
138/14,  177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 
и 190/16) и член 41 став 3 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2018 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
196/17), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23.1.2018 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2018 ГОДИНА 
 
1. Со планираните средства во оваа програма ќе се 

реализираат приоритетни активности со кои се оства-
рува јавниот интерес на државата утврдени во член 22 
став 2 од Законот за спортот („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 
51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14,  177/14, 
72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16), при 
што определба е одржување на националниот систем 
на натпревари и учество на националните  тимови  и  
спортистите поединци во рамки на меѓународните нат-
превари,  одржување меѓународни спортски натпрева-
ри и манифестации   во Република Македонија, научна 
поддршка на спортот и реализација на проекти од об-
ласта на спортот.  

Согласно утврдените средства од Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2018 година, во раздел 161.01 – 
Агенцијата за млади  и спорт се определува истите да 
се користат за:  

 
I. Програма 4, Потпрограма 40 – Меѓународен 

програм, ставка 463 – Трансфер до невладини орга-
низации за кои се утврдени средства во износ од 
24.822.000,00 денари.  

 
I. Раздел 161.01 - Агенција за млади и спорт 
Програма 4  
Потпрограма 40 - Меѓународен програм 
Ставка 463 - Трансфер до невладини организа-

ции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. Партиципација за финансирање на меѓуна-

родни програми на националните спортски федера-

ции. Планирана е партиципација во реализацијата на 

програмите на националните  спортски  федерации за  

учество  во меѓународниот систем на натпревари.  



26 јануари 2018  Бр. 17 - Стр. 69 

 
 

Во  2018 година, наши спортисти, национални ти-
мови и спортски клубови  ќе настапат  во рамки на ре-
гионални првенства, eвропски  и светски првенства,  
купови, отворени првенства и друг вид меѓународни 
натпревари за што се утврдени средства во износ од 
14.822.000,00 денари. 

2. Партиципација за финансирање на традицио-
нални меѓународни спортски натпревари и мани-
фестации. Планирана е партиципација за реализација 
на програмите на националните спортски федерации за 
организација на традиционални меѓународни спортски 
натпревари и манифестации. Во Република Македонија 
се одржуваат поголем број традиционални спортски 
натпреварии и манифестации во повеќе спортови. Не-
кои од нив се дел од Календарите за натпревари на ме-
ѓународните спортски асоцијации,  со што   се валори-
зира и нивната вредност и значење, за што се утврдени 
средства во износ од 4.700.000,00 денари. 

3. Партиципација  за  научна поддршка на 
спортот за изведување на фундаментални истражу-
вања во сите сегменти на дејноста спорт. Планирани 
се развојни и апликативни проекти од јавен и локален 
интерес за националниот и врвниот спорт, спортските 
клубови, училишните спортски клубови, националните 
спортски федерации и меѓународните спортски асоци-
јации – Институт за спорт за што се утврдени средства 
во износ од 1.000.000,00 денари.  

4. Партиципација за програми на националните 
спортски федерации за  перманентна едукација на 
тренерите од олимските и неолимиските спортови, 
за што ќе се реализира обука за тренери за сите возрас-
ни категории и реализираат активности за воспоставу-
вање на лиценцен систем во 52 национални спортски 
федерации за тренерите што работатат во нив, за што 
се утврдени средства во износ од 1.500.000,00 денари.  

5. Партиципација за подготвки на спортисти од 
Република Македонија за учество на Летните 
Олимписки Игри – Токио  2020. Планирана е парти-
ципација за реализација на програмите на национални-
те спортски федерации за подготовки на евидентните 
кандидати за учество на Летните  Олимписки Игри – 
Токио 2020, за што се утврдени средства во износ од 
800.000,00 денари. 

6. Партиципација за организација на европски и 
светски првенства  во Република Македонија. Пла-
нирана е партиципација за реализација на програмите 
на националните спортски федерации за организација 
на европски и светски првенства во Република Македо-
нија за што се утврдени средства во износ од 
2.000.000,00 денари. 

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

 
Бр. 44-530/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
221. 

Врз основа на член 172 став (4) од Законот за жи-
вотната средина („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 
124/10, 51/11,  123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 
129/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, до-
несе 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се утврдува намената и се доделу-

ваат средства за финансирање, кофинансирање и реа-

лизирање на програми, проекти и други активности од 

областа на животната средина за 2018 година. 

 

II 

Средствата за реализирање на оваа програма се 

обезбедуваат од надоместоците утврдени со член 162 

од Законот за животната средина, во износ од 

98.000.000,00  денари. 

Дел од средствата од став 1 на овој дел ќе се доде-

луваат врз основа на Јавен конкурс којшто го објавува 

и спроведува Министерството за животна средина и 

просторно планирање, согласно Законот за животната 

средина, со склучување на договори за доделување на 

средства.  

Дел од средствата од став 1 на овој дел ќе се наме-

нат за кофинансирање на проекти од областа животна 

средина со склучување на договори за кофинансирање. 

 

III 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 

програма ќе се грижи Министерството за животна сре-

дина и просторно планирање.  

 

IV 

Средствата од дел II став 1 на оваа програма се рас-

поредуваат за следните намени: 

1. Изработка на техничка документација и изградба 

на канализациони системи и системи за одведување и 

пречистување на отпадни води во износ од 

45.000.000,00 денари; 

2. Реализирање на проекти и активности за заштита 

на природата и биолошката разновидност во износ од 

4.000.000,00 денари; 

3. Реализирање на проекти и активности за подига-

ње на јавната свест,  едукација  и обука во областа на 

животната средина во износ од 8.000.000,00 денари; 

4. Поттикнување на образовни, истражувачки и раз-

војни студии, програми и проекти за заштита и унапре-

дување на животната средина и природата во износ од 

6.000.000,00 денари; 

5. Кофинансирање на Проект за Развивање на капа-

цитети за обезбедување на одржливост на Дојранското 

Езеро во износ од 2.000.000,00 денари; 

6. Кофинансирање на Проект за подготовка на тех-

ничка документација за приоритетна комунална ин-

фраструктура во општина Сарај во висина од 

2.000.000,00 денари; 

7. Поддршка на мерки и активности за намалување 

на загадувањето на воздухот во Република Македонија 

во износ од 10.000.000,00 денари; 

8. Реализација на проекти и активности одобрени 

согласно Програмите за инвестирање за 2015, 2016 и 

2017 година во износ од 18.000.000,00 денари и 

9. Трошоци за спроведување на програмата во из-

нос од 3.000.000,00 денари. 
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V 

(1) Средствата од дел II став 1 на оваа програма врз 

основа на поднесено и одобрено барање можат да се 

користат од следните субјекти: 

1) Oпштини или здружeнија на општини, општини-

те во градот Скопје и градот Скопје можат да користат 

средства за намени од дел IV точка 1 на оваа програма; 

2) Правни и физички лица, непрофитни и невлади-

ни организации, научни и образовни институции мо-

жат да користат средства за намени од дел IV точки 2, 

3 и 4 на оваа програма. 

(2) Средствата од дел IV точки 5 и 6 на оваа програ-

ма ќе се реализираат со потпишување на договори за 

кофинансирање.  

(3) Средствата од дел IV точка 7 на оваа програма 

ќе се реализираат со спроведување на постапка за јавна 

набавка.  

(4) Средствата од дел IV точка 8 на оваа програма 

ќе се реализираат согласно Договорите за доделување 

на средства од Програмите за инвестирање во животна-

та средина за 2015, 2016 и 2017 година.  

(5) Средствата од дел IV точка 9 на оваа програма 

ќе се реализираат за исплата на  трошоци за стоки и ус-

луги за спроведување на оваа програма.  

 

VI 

Со средствата од оваа програма можат да бидат фи-

нансирани сите видови на трошоци за реализација на 

програми, проекти и други активности од областа на 

животната средина, освен за: 

1) Закуп на земјиште; 

2) Закуп  на постојни згради; 

3) Трошоци направени пред 1 Јануари 2018 година; 

4) Трошоци направени за да се покријат платите на 

вработените кои работат кај корисникот на средствата; 

5) Трошоци за подготовка на Формуларот за апли-

цирање за добивање средства од Програмата; 

6) Општи и административни трошоци на апликан-

тот; 

7) Камати на долгови, надоместоци за финансиски 

операции, и останати чисто финансиски трошоци;  

8) Законските обврски, казни и пенали и 

9) Трошоци за функционирање на проектот по него-

вата изведба, а  кои не се поврзани со обуката на персо-

налот или пробното тестирање.  

 

VII 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.  

 

Бр. 44-585/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

222. 

Врз основа на член 26 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

196/17), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 23.1.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

I 

Со  оваа програма се утврдува намената на буџет-

ски средства утврдени на Раздел 121.01 на Министер-

ството за животна средина и просторно планирање, 

Подпрограма 21- Инвестиции во животната средина, за 

2018 година.  

 

II 

Средствата за реализирање на оваа програма се 

обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија за 

2018 година од сметка 637-12, во износ од 

173.700.000,00 денари.  

Средствата од став 1 на овој дел ќе се реализираат 

врз основа на: 

1) Јавни набавки кои ги објавува и спроведува Ми-

нистерството за животна средина и просторно плани-

рање, согласно Законот за јавни набавки. Средствата ќе 

се наменат за финансирање  на тековни и нови проекти 

како и кофинансирање на тековни донаторски проекти 

од областа животна средина. 

2) Наменски дотации за општините од средства ос-

тварени по основ на надоместок за производство на 

енергија од фосилни горива за 2017 година. Средствата 

ќе се наменат за финансирање на проекти од областа 

животна средина, доставени од општините: Новаци, 

Битола, Могила, Кичево, Гази Баба, Аеродром, Центар, 

Кисела Вода и Чаир. 

3) Капитални дотации до единиците на локална са-

моуправа (во натамошниот текст: општина). Средства-

та ќе се наменат за изградба на колекторски систем 

Тимјаник во должина од 400 метри Општина Него-

тино; Реконструкција и санација на канал за наводну-

вање од Гумена брана кај Карбинци до с. Караорман;  

Конзервирање на градската депонија  во Струга и 

Изградба на детски парк во Нерези, Општина Карпош. 

 

III 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 

програма ќе се грижи Министерството за животна сре-

дина и просторно планирање. 
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IV 

Средствата од дел II став 1 на оваа програма се рас-

поредуваат за следните намени: 

1. Кофинансирање на Проект за Третман на отпад-

ни води во Кочани,  со донација од Државниот секрета-

ријат за економски работи на Швајцарија, SECO - 

Швајцарска Влада, и буџетски средства во износ од 

25.000.000,00 денари за 2018 година.  

2. Кофинансирање на  повеќегодишен Проект за из-

градба на систем за водоснабдување и прочистување 

на отпадни води во Делчево - фаза 1 (со вкупна 

пресметковна вредност од 16.481.000 CHF, од кои  

14.457.000CHF донација од Швајцарска Влада преку  

SECO  и локална контрибуција од  1.194.000 CHF или 

108.640.000,00 денари  од МЖСПП и  840.002 CHF од  

Општина Делчево) во износ од 2.000.000,00 денари за 

2018 година. 

3. Изградба на доводен цевковод за водоснабдува-

ње на населени места од Општина Липково-Крак 2, 

Крак 3 и Крак 4 како и изградба на таложник за вода во 

вкупен износ од 102.700.000,00 денари. 

4. Наменски дотации на општините Новаци, Би-

тола, Могила, Кичево, Гази Баба, Аеродром, Центар, 

Кисела Вода и Чаир за проекти од областа животна 

средина  во износ од 24.000.000,00 денари за 2017 го-

дина. 

5. Капитални дотации до: Општина Неготино за из-

градба на колекторски систем Тимјаник во должина од 

400 метри  во износ од 2.000.000 денари;  Општина 

Карбинци за реконструкција и санација на канал за на-

воднување од Гумена брана кај Карбинци до с. Караор-

ман во износ од 3.000.000 денари;  Општина Струга за 

конзервирање на градската депонија во Струга во из-

нос од 12.000.000,00 денари и Општина Карпош за из-

градба на детски парк во Нерези во износ од 

3.000.000,00 денари. 

 

V 

Средствата од дел II став 1 на оваа програма можат 

да се користат од правни лица врз основа на јавна на-

бавка, за намени од дел IV точки 1 , 2 и 3 на оваа прог-

рама. 

Средствата од дел II став 1 на оваа програма можат 

да се користат од општините Новаци, Битола, Могила, 

Кичево, Гази Баба, Аеродром, Центар, Кисела Вода и 

Чаир врз основа на наменски дотации и спроведени 

јавни набавки од страна на општините, за намени од 

дел IV точка 4 на оваа програма. 

Средствата од дел II став 1 на оваа програма можат 

да се користат од општина Неготино, општина Кар-

бинци, општина Струга и општина Карпош, врз основа 

на спроведена јавна набавка, за намени од дел IV точка 

5 на оваа програма. 

 

VI 

Исплатата на средствата од дел II став 2 точка 1 на 

оваа програма ќе се врши согласно договорите склуче-

ни меѓу Министерството за животна средина и прос-

торно планирање и правните лица.  

Исплатата на средствата од дел II став 2 точка 2 на 

оваа програма ќе се врши согласно договорите склуче-

ни меѓу Министерството за животна средина и прос-

торно планирање и општините Новаци, Битола, Мо-

гила, Кичево, Гази Баба, Аеродром, Центар, Кисела Во-

да и Чаир. 

Исплатата на средствата од дел II став 2 точка 3 на 

оваа програма ќе се врши согласно договорите што оп-

штините Неготино, Карбинци, Струга и Карпош ќе ги 

склучат со изведувачот за посочениот проект согласно 

Законот за јавни набавки. 

 

VII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-642/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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223. 

П Р О Г Р А М А  

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2018 ГОДИНА 

         Бр. 44-687/1                                                          Претседател на Владата 
23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
               Скопје                                                              Зоран Заев, с.р. 
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224. 

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија  за 2018 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

196/17), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 23.1.2018 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

1. Финансирањето на училишните објекти од сред-

ното образование се врши согласно член 101 од Зако-

нот за средното образование („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 

82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 

30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,  

51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 

98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17).  

Со оваа програма се планира отпочнување на нови 

градби, доградби, надградби, реконструкции, санации, 

како и завршување на отпочнати реконструкции на 

училишни објекти, обезбедување на стручно-технички 

надзор во процесот на градежните активности, изра-

ботка на техничка документација и ревизија на доку-

ментација за училишните објекти во рамките на  обез-

бедените средства во Буџетот на Република Македони-

ја за 2018 година, врз основа на одредбите од Законот 

за извршување на Буџетот на Република Македонија за 

2018 година.  

Средствата за реализација на оваа програма во вку-

пен износ од 70.000.000 денари се обезбедени од Буџе-

тот на Република Македонија за 2018 година, во Раздел 

160.01 – Министерство за образование и наука, Пот-

програма ТГ – Изградба на средни училишта и Пот-

програма ТД- Реконструкција на средни училишта, 

ставка 482. 

Опис на планирани активности и распределба на 

финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТГ – 

Изградба на средни училишта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис на планирани активности и распределба на 

финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТД –

Реконструкција на средни училишта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-689/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

225. 

Врз основа на член 40, став 4 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2018 го-

дина (,,Службен весник на Република Македонија” 

бр.196/17), а во врска со член 49 став 1 од Законот  за  

научно-истражувачката  дејност (,,Службен весник на 

Република Македонијa” бр.46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 

24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата, одржана 

на  23.1.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 

2018 ГОДИНА 

 

I. Со оваа програма се финансираат активностите 

од научно-истражувачката работа, и тоа за: 

 1. Програми на јавните научни установи и едини-

ците насочени кон науката при државните универзи-

тети, 

2. Национални научно-истражувачки проекти,  

3. Билатерални научно-истражувачки проекти, 

4. Издавачка дејност (печатење на научни книги),  

5. Организација на научни собири,  

6. Учество на домашни истражувачи на меѓународ-

ни научни собири во странство, 

7. Студиски престои во странство и престој на 

странски научни истражувачи во Република Македо-

нија, 

8. Објавување на научни трудови во странство, 

9. Објавување на научни трудови во странство  (со 

импакт фактор), 

10. Стипендии за млади научно-истражувачки кад-

ри на втор и трет циклус во земјата и странство: 

- стипендии и уписнини за студии од втор циклус 

во странство според Шангајската ранг листа,  

- стипендии и уписнини за студии од трет циклус 

во странство според Шангајската ранг листа,  

- еднократен надомест за одбрана на магистерски 

труд, 

- еднократен надомест за одбрана на докторски 

труд, 

- стипендии и уписнини за студии од втор циклус за 

студии во странство од областите на ликовната умет-

ност, кинематографијата и филмската продукција,  дра-

мската уметност и музиката, 

- стипендии за последипломски студии на Јавна на-

учна установа Институт за филм, филмска академија-

Охрид, 

- стипендии и уписнини за постдипломски студии 

по старотурски јазик, 

- стипендии и уписнини за студии од втор циклус за 

ФАМУ, Република Чешка, 
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- стипендии за втор циклус студии за  Франклин 
универзитетот, Охајо  САД подружница во Прилеп- Ре-
публика Македонија,  

- објавување на творечки субвенции за творечки 
дејности, 

- стипендии за студии од втор и трет циклус на сту-
дии на странски државјани кои престојуваат во Репуб-
лика Македонија по основ на билателарна и мултилате-
рална  меѓународна соработка, 

- стипендии ,,Борис Трајковски“ студии од втор 
циклус за извршната МБА програма на Универзитетот 
Шефилд, 

- стипендии и школарини за последипломски и док-
торски студии во согласност со Законот за правата на 
претседателот на Република Македонија и неговото се-
мејство по престанување на функцијата (,,Службен вес-
ник на Република Македонијa“ бр. 46/04, 09/06 и 
157/07), 

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

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

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

 
1. Програми на јавните научни установи и   

единиците насочени кон науката при државните  
универзитети 

 
Од Програмата за научно-истражувачка работа за 

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

 
2. Национални научно-истражувачки проекти 
 
Континуираната научно-истражувачка работа низ 

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

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

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

учно-истражувачки проекти во природнo-математичките 
науки, техничко-технолошките науки, медицинските нау-
ки и здравство, биотехнички науки, општествени науки и 
хуманистички науки, претставува перманентна ориента-
ција. Државните високо образовни установи вршат фун-
даментално, развојно и применето истражување, а кои се 
од големо значење за афирмирање на научно-истражувач-
ката работа во билателарната соработка со: Словенија, 
Хрватска, Турција, Бугарија, Србија, Црна Гора, Кина, 
Албанија, Австрија, Полска, Чешка, Босна и Херцеговина, 
Франција и др. Покрај фундаменталното значење, вложу-
вањата во научно-истражувачката работа се во функција 
на забрзаниот економски развој.  

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

 
4. Издавачка дејност (печатење на научни книги) 

 
Резултатите од научно-истражувачката работа  се 

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

 
5. Организација на научни собири 

 
Програмата предвидува финансиска поддршка за 

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

научни собири во странство 
 
Усовршувањето на домашни истражувачи на науч-

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

7. Студиски престои во странство и престој на 
странски научни истражувачи во Република 

Македонија 
 

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

8. Објавување на научни трудови во странски  
научни списанија 

 
Се доделуваат средства за објавување на научните 

трудови на наши научни истражувачи во странство кои  
се обајавуваат во научни списанија кои се издаваат во 
странство. 
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9. Објавување на научни трудови во странски научни 
списанија (со импакт фактор) 

 
Се доделуваат средства за печатење на научните 

трудови на наши научни истражувачи  во странски на-
учни списанија (вреднувани со импакт фактор). 
 
10. Стипендии за млади научно-истражувачки кад-

ри на втор и трет циклус во земјата и странство: 
 

- стипендии и уписнини за студии од втор циклус 
во странство според Шангајската ранг-листа,  

- стипендии и уписнини за студии од трет циклус 
во странство според Шангајската ранг-листа,  

-  eднократен надомест за одбрана на магистерски 
труд, 

-  еднократен надомест за одбрана на докторски 
труд, 

- стипендии и уписнини за студии од втор циклус за 
студии во странство од областите на ликовната умет-
ност, кинематографијата и филмската продукција,  дра-
мската уметност и музиката, 

-стипендии за последипломски студии на Јавна на-
учна установа Институт за филм, филмска академија-
Охрид, 

-  стипендии и уписнини за постдипломски студии 
по старотурски јазик, 

- стипендии и уписнини за студии од втор циклус за 
ФАМУ, Република Чешка, 

- стипендии за втор циклус студии за  Франклин 
универзитетот, Охајо  САД подружница во Прилеп- Ре-
публика Македонија,  

- објавување на творечки субвенции за творечки 
дејности, 

- стипендии за студии од втор и трет циклус на сту-
дии на странски државјани кои престојуваат во Репуб-
лика Македонија по основ на билателарна и мултилате-
рална  меѓународна соработка, 

- стипендии ,,Борис Трајковски” студии од втор 
циклус за извршната МБА програма на Универзитетот 
Шефилд, 

- стипендии и школарини за последипломски и док-
торски студии во согласност со Законот за правата на 
претседателот на Република Македонија и неговото се-
мејство по престанување на функцијата (,,Службен вес-
ник на Република Македонијa“  бр.46/04, 09/06 и 
157/07). 

 
11. Програма за техничка култура за 2018 година 

 
Потребните средства за поттикнување и помагање 

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

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

Средствата ќе се наменат за обука преку: организи-
рање семинари и курсеви во домовите за техничка кул-
тура и струковите сојузи; организирање и учество на 
регионални, државни и меѓународни натпревари на та-
лентирани ученици од основните и средните училишта 
во областа на природните и техничките науки; органи-
зирање и одржување собири, фестивали и изложби од 
државен и меѓународен карактер и други активности 
поврзани со развојот и унапредувањето на техничката 
култура. 

Со средствата од Буџетот на Република Македонија 
за 2018  година ќе се поддржат и следните конкретни 
активности на државно ниво: Државен натпревар на 
млади техничари и природници; Државен натпревар, 

,,Наука на младите”; Државен натпревар на млади и 
возрасни трактористи; Државен собир на радиоамате-
рите; Државен собир на воздухопловните и ракетните 
моделари; Државна изложба; Денови на македонската 
фотографија; Државен фестивал на непрофесионалниот 
филм; летни фото и филмски школи; МАКИНОВА 
2018; ЕКОНОВА 2018; Посета и организирање на са-
емски манифестации од областа на техничката култура 
на Државно и меѓународно ниво и Изложба на награде-
ни истражувачки и иновативни проекти на ученици од 
основното и средното образование од областа на тех-
ничката култура.  

Со средствата од Буџетот на Република Македонија 
за 2018 година ќе се финансираат и потребите за задол-
жителна котизација во меѓународните организации од 
областа на техничката култура. 

- Материјални трошоци 
Средствата за материјални трошоци за реалните 

потреби за остварување на програмските активности на 
носителите на јавни овластувања во техничката култу-
ра во Република Македонија за 2018 година се предви-
дува да се обезбедат од страна на носителите на рабо-
тата. 

 
12. Државна награда ,,Гоце Делчев“ 

 
Согласно Законот за државните награди (,,Службен 

весник на Република Македонија”  бр.52/06, 54/07 и 
74/12) преку Министерството за образование и наука, 
во Република Македонија се доделува државната наг-
рада ,,Гоце Делчев”, со која се оддава општествено 
признание за особено значајни остварувања од интерес 
за државата, во областа на науката. Во една календар-
ска година се доделуваат најмногу три награди.  
 
13. Контрибуција разни членарини во Меѓународни 

организации 
 
Министерството за образование и наука преку уп-

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

 
14.  ЦЕЕПУС 

 
Ќе се подржува престојот на постдипломци, уни-

верзитетски професори во Република Македонија во 
рамките на ЦЕЕПУС програмата за 2018 година.  

 
15. Други расходи-исплата на експертски и советодав-
ни тела, рецензии за проекти, наплата на фактури за 

објавени конкурси и други активности 
 
Се врши исплата на рецензии на научни работници 

кои извршиле рецензирање на нови проекти, годишни 
извештаи и завршни извештаи за национални и меѓуна-
родни проекти. Ќе се одвојуваат средства и за совето-
давни тела во областа на науката и др. 
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II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

 

        Бр. 44-691/1                                                    Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

           Скопје                                                     Зоран Заев, с.р. 
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226. 

Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот 

стандард (,,Службен весник на Република Македонија” 

бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и 

30/16) и член 40, став 3 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година 

(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 

196/17), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 23.1.2018 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО 

УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2018 ГОДИНА 

 

1. Програмата за остварување и развој на дејноста 

во ученичкиот стандард за 2018 година е изготвена сог-

ласно Законот за ученичкиот стандард („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 

135/11, 15/13, 41/14,  146/15 и 30/16), Законот за посеб-

ните права на припадниците на безбедносните сили на 

Република Македонија и на членовите на нивните се-

мејства (,,Службен весник на Република Македонија” 

бр. 02/02, 17/03, 30/04 и 66/07)  и Законот за извршува-

ње на Буџетот на Република Македонија за 2018 годи-

на (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 

196/17).  

Програма за поддршка на средното образование на 

Роми е целосно обезбедена согласно Стратегијата за 

Роми на Република Македонија 2014-2020 година и На-

ционалниот акционен план за образование 2016-2020 

година. 

Финансирањето на ученичките домови се врши сог-

ласно член 73, став 1 од Законот за ученичкиот стан-

дард („Службен весник на Република Македонија” бр. 

52/05, 117/08, 17/11,  135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и 

30/16).  

Во Република Македонија постојат 18 ученички до-

мови, од кои четири ученички домови се наменети за 

ученици со посебни образовни потреби и тоа за учени-

ци со оштетен вид, со оштетен слух и говор и ученици 

со пречки во развојот.  

Сместувањето и исхраната на учениците во ученич-

ките домови е организирано според Правилникот за на-

чинот и постапката за прием на ученици во јавните 

ученички домови (,,Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 55/10, 49/11, 50/15 и 59/16).  

Во ученичките домови во Република Македонија 

сместување и исхрана користат околу 2.700 ученици. 

Месечната цена за сместување и исхрана, која што ја 

плаќа Министерството за образование и наука, за еден 

ученик од средното образование е 7.500 денари, за нај-

многу 10 месеци во годината.  

Со Програмата опфатени се следните видови на 

стипендии за ученици и тоа: 

1. стипендии за талентирани ученици-спортисти од 

средното образование со месечна стипендија од 2.970 

денари за девет месеци во учебната година;  

2. стипендии за ученици со посебни потреби од 

средното образование во износ од 2.750 денари за де-

вет месеци во годината; 

3. стипендии за социјална поддршка на ученици од 

средното образование во износ од 2.200 денари за де-

вет месеци во годината; 

4. стипендии за ученици-деца без родители од сред-

ното образование во износ од 2.750 денари за девет ме-

сеци во годината;  

5. стипендии за талентирани ученици од средното 

образование со месечна стипендија од 2.970 денари за 

девет месеци во учебната година; 

6. стипендии за ученици-деца на бранителите од 

средното образование, кои се доделуваат согласно За-

конот за посебните права на припадниците на безбед-

носните сили на Република Македонија и на членовите 

на нивните семејства (,,Службен весник на Република 

Македонија” бр. 02/02, 17/03, 03/04 и 66/07) по основ 

на потпишани договори со Министерството за образо-

вание и наука и добиваат износ од 2.200 денари за де-

вет месеци во годината;  

7. стипендии за ученици-деца на починатите при-

падници на Армијата на Република Македонија и Ми-

нистерството за внатрешни работи во хеликоптерската 

несреќа, по основ на потпишани договори со Минис-

терството за образование и наука во износ од 2.200 де-

нари за девет месеци во годината; 

8. стипендии за ученици од средното образование 

кои реализираат наставни програми од угостителско-

туристичка во износ од 2.200 денари за девет месеци во 

годината;  

9. стипендии за ученици Роми од средното образо-

вание од прва категорија со месечна стипендија во из-

нос од 2.200 денари за девет месеци во годината; 

10.  стипендии за ученици Роми од средното обра-

зование од втора категорија со месечна стипендија во 

износ од 1.500 денари за девет месеци во годината; 

11.  стипендии за ученици Роми од средното обра-

зование од трета категорија со месечна стипендија во 

износ од 1.000 денари за девет месеци во годината; 

12.  стипендии за ученици Роми од средното обра-

зование од четврта категорија со месечна стипендија во 

износ од 1.000 денари за девет месеци во годината; 

13.  стипендии за ученици Роми од средното обра-

зование од петта категорија со месечна стипендија во 

износ од 600 денари за девет месеци во годината и 

14.  стипендии по други основи по основ на потпи-

шани договори со Министерството за образование и 

наука. 

Со Потпрограмата 50 – Ученички стандард соглас-

но расположивите средства за 2018 година се планира-

ат културно-забавни, спортско-рекреативни и други ак-

тивности како и субвенционирање на музички инстру-

менти за најдобрите ученици во завршните години од 

средното образование кои учат во државните средни 

музички училишта, покривање на трошоци за ученици-

те и нивните ментори за учество на меѓународни науч-

ни олимпијади и покривање на трошоци за ученици 

кои ќе учествуваат на меѓународни школи за млади ис-

тражувачи. 

Со Потпрограма 483, во 2018 година превидени се 

вкупно 50.000.000 денари за купување на мебел. 
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Со Потпрограмата ТИ – Реконструкција на ученички домови, предвидени се средства за реконструкција на 

ученички домови во износ од 30.000.000 денари. 

Во Потпрограма 32 - Поддршка на средното образование на Ромите, согласно расположливите средства за 

2018 година се планираат стипендии за ученици Роми од средното образование. 

Согласно одобрените средства со Буџетот на Република Македонија за 2018 година, вкупните финансиски 

средства од раздел 16001 – Министерство за образование и наука за Потпрограма 50 – Ученички стандард,  

Потпрограма 32 - стипендии за ученици Роми од средното образование и Потпрограмата ТИ – Реконструкција 

на ученички домови, се следните: 

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

ка Македонија“. 

 

           Бр. 44-692/1                                                       Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

             Скопје                                                          Зоран Заев, с.р. 
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227. 

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 15/13,  120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16) и член 

40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Ре-

публика Македонија за 2018 (,,Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 196/17), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 го-

дина, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО 

СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2018 ГОДИНА 

 

1. Програмата за остварување и развој на дејноста 

во студентскиот стандард за 2018 година е изготвена 

согласно Законот за студентскиот стандард, Законот за 

посебните права на припадниците на безбедносните си-

ли на Република Македонија и на членовите на нивни-

те семејства (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ број 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07) и Законот за из-

вршување на Буџетот на Република Македонија за 

2018 година (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 196/17). 

 Програмата за поддршка на високото образование 

на Роми е целосно обезбедена согласно Стратегијата за 

Роми на Република Македонија 2014-2020 година и На-

ционалниот акционен план за образование 2016-2020 

година. 

Финансирањето на студентските домови се врши 

согласно член 45 од Законот за студентскиот стандард 

(,,Службен весник на Република Македонија“ број 

15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16). 

Сместување и исхрана на студенти во Република 

Македонија се остварува во осум државни студентски 

домови, во три приватни студентски домови, како и во 

дел од сместувачките капацитети на ученичките до-

мови. Во нив се сместуваат околу 5.550 студенти.  

Сместувањето на студентите во студентските домо-

ви е регулирано со Правилникот за начинот  на  прием 

на студенти во државните студентски домови (,,Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 89/13, 98/13 

и 130/16).  

Месечната цена за партиципација за сместување и 

исхрана, која ја плаќа Министерството за образование 

и наука изнесува 3.410 денари за еден студент, за нај-

многу 10 месеци во годината.  

Министерството за образование и наука целосно ја 

плаќа цената за сместување и исхрана во студентските 

домови во износ од  6.820 денари за еден студент за 

најмногу 10 месеци во годината и тоа за студенти кои 

се сместени во студентските домови, а се: деца без ро-

дители и родителска грижа, деца со посебни потреби, 

деца на невработени родители, деца на самохрани ро-

дители, деца на корисници на социјална помош и по-

стојана парична помош и деца на корисници на надо-

месток по основ на престанок на работен однос од де-

ловни причини, за кои вкупните приходи во семејство-

то се до нето минималната плата утврдена во Републи-

ка Македонија. Бројот на овие студенти е најмногу до 

40 % од вкупниот број на расположиви места во сту-

дентските домови.  

За студентите согласно CEЕPUS програма, Минис-

терството за образование и наука ги покрива трошоци-

те за сместување и исхрана во студентски домови за 

времето на престој во Република Македонија. Цената 

за еден студент е 6.820 денари месечно. 

Со оваа програма опфатени се следните видови на 

стипендии за студенти, како и останати права на ис-

тите: 

 1. стипендии ,,Прва група“ - стипендии за студенти 

од социјалните категории со месечна стипендија од 

3.300 денари за девет месеци во годината;  

 2. стипендии ,,Втора група“:   

- стипендии за студенти запишани на додипломски 

студии од прв циклус на јавните и приватните универ-

зитети и високообразовни установи, за студенти кои 

постигнале особено висок успех во учењето од I-та до 

тековно запишаната студиска година од најмалку 8.50 

за студентите запишани на техничките факултети и ме-

дицинските науки, а за студентите на факултетите од 

општествените науки и на факултетите од уметностите 

да имаат постигнато најмалку 9,00 просечен успех, со 

месечна стипендија од 4.400 денари за девет месеци во 

годината;  

- стипендии за студенти запишани на додипломски 

студии од прв циклус на јавните и приватните универ-

зитети и високообразовни установи, кои постигнале 

особено висок успех во учењето од I-та до тековно за-

пишаната студиска година најмалку 9,00 просечен ус-

пех и тоа за студенти запишани на студиски програми 

по информатика, со месечна стипендија од 6.050 дена-

ри за девет месеци во годината; 

 3. стипендии ,,Трета група“: 

 - стипендии за студенти кои се запишани на сту-

диски програми од научните подрачја на природно-ма-

тематичките, техничко-технолошките, биотехничките 

и/или медицинските науки со месечна стипендија од 

3.300 денари за девет месеци во годината;  

- стипендии за студенти кои се запишани на додип-

ломски студии од прв циклус на јавните и приватните 

универзитети и високообразовни установи во Републи-

ка Македонија, од научното подрајче на природно-ма-

тематиките науки, на студиски програми по матема-

тика, хемија или физика, со месечна стипендија од 

18.000 денари за девет месеци во годината;  

4. стипендии за студенти - деца на бранителите, кои 

се доделуваат согласно Законот за посебните права на 

припадниците на безбедносните сили на Република 

Македонија и на членовите на нивните семејства 

(,,Службен весник на Република Македонија“ број 

2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), со месечна стипендија од 

3.630 денари за девет месеци во годината, додека за 

сместување и исхрана цената за еден студент е 6.820 

денари месечно; 

5.  25 стипендии за најдобрите студенти запишани 

на додипломски студии на Технолошко-металуршкиот 

факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ – 

Скопје, со месечна стипендија од 5.150 денари за девет 

месеци во годината;  

6. стипендии за редовни студенти Роми  запишани 

на додипломски студии од прв циклус на јавните уни-

верзитети и високообразовани установи во Република 

Македонија; 
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7. стипендии за редовни студенти од прва година 

запишани на високообразовни установи за образование 

на наставен кадар во предучилишното воспитание, ос-

новното и средното образование, кои биле корисници 

на стипендија за талентирани ученици од Министер-

ството за образование и наука, со месечна стипендија 

од 6.050 денари за девет месеци во годината;  

8. стипендии за студенти запишани на еден од 

првите сто рангирани универзитети, односно првите 

двеста рангирани универзитети од областа на технич-

ките науки според последната објавена ранг-листа на 

глобални универзитети за високо образование од Ин-

ститутот за високо образование при Шангајскиот Џио 

Тонг универзитет. На корисникот на стипендија му се 

надоместуваат трошоците за уписнина и еден авионски 

билет на почетокот на студиите и еден авионски билет 

по завршување на студиите, а месечната стипендија се 

исплаќа согласно Листата на индекси на малопродаж-

ните цени за животните трошоци, која е објавена од 

надлежните органи на Организацијата на Обединетите 

Нации и е важечка на денот на објавувањето на кон-

курсот за доделување на студентски стипендии на сту-

денти кои студираат во странство;  

9. стипендии за студенти запишани на додипломски 

студии од прв циклус во прва година на Academy of 

Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка на 

студии од областа на филмската и музичката уметност 

која е од посебно научно и образовно значење за Ре-

публика Македонија.  На корисникот на стипендија му 

се надоместуваат трошоците за уписнина и еден авион-

ски билет на почетокот на студиите и еден авионски 

билет по завршување на студиите, а месечната стипен-

дија се исплаќа согласно Листата на индекси на малоп-

родажните цени за животните трошоци, која е објавена 

од надлежните органи на Организацијата на Обедине-

тите Нации и е важечка на денот на објавувањето на 

конкурсот за доделување на студентски стипендии на 

студенти кои студираат во странство;  

10. стипендии за студенти запишани на додиплом-

ски студии од прв циклус во странство од областите на 

ликовната уметност, кинематографија и филмска про-

дукција. На корисникот на стипендија му се надомес-

туваат трошоците за уписнина и еден авионски билет 

на почетокот на студиите и еден авионски билет по 

завршување на студиите, а месечната стипендија се ис-

плаќа согласно Листата на индекси на малопродажните 

цени за животните трошоци, која е објавена од надлеж-

ните органи на Организацијата на Обединетите Нации 

и е важечка на денот на објавувањето на конкурсот за 

доделување на студентски стипендии на студенти кои 

студираат во странство; 

11. стипендии за студенти со македонско потекло 

кои живеат во државите на  Балканскиот полуостров, 

со месечна стипендија од 3.300 денари за девет месеци 

во годината, додека за сместување и исхрана цената за 

еден студент е 6.820 денари месечно; 

12. стипендии за студенти од други држави, кои од-

лично го познаваат англискиот јазик и ќе студираат на 

Универзитетот за информатички науки и технологии 

,,Св. Апостол Павле“ – Охрид, а потекнуваат од: САД, 

Организација на Американски Држави (ОАС), Фран-

цуска Република, Австрија, Германија, Полска, Чешка, 

Словачка, Кина, Русија, Украина, Унгарија, Шведска, 

Данска, Норвешка, Литванија, Латвија, Естонија, Фин-

ска, Монголија, Индија, Индонезија, Египет, Мароко, 

Казахстан, Португалија, Кипар, Шпанија, Ерменија, 

Белорусија, Тајланд, Израел, Јордан, Грузија, Романија, 

Грција (согласно листата на земји која ја изготвува Ми-

нистерството за надворешни работи), со месечна сти-

пендија од 5.000 денари месечно за девет месеци во го-

дината, трошоци за сместување и исхрана во студен-

тски дом (појадок, ручек и вечера во студентски дом) 

во месечен износ од 8.620 денари за еден студент, за 10 

месеци годишно, како и за месеците јули и август до-

колку не замине во матичната држава, како и бесплат-

но школување, трошоци за виза, трошоци за дозвола за 

престој, примарно здравствено осигурување и повратен 

авионски билет; 
13. стипендии за студенти од Француска Репуб-

лика, Австрија, Германија, Полска, Чешка, Словачка, 

Кина, Русија, Украина, Унгарија, Шведска, Данска, 
Норвешка, Литванија, Латвија, Естонија, Финска, Мон-
голија, Индија, Индонезија, Египет, Мароко, Ка-
захстан, Португалија, Кипар, Шпанија, Ерменија, Бело-
русија, Тајланд, Израел, Јордан, Грузија, Романија, Гр-
ција и Организација на Американски Држави (ОАС) 
(согласно листата на земји која ја изготвува Министер-
ството за надворешни работи), со месечна стипендија 

од 5.000 денари месечно за девет месеци во годината, а 
доколку не замине во матичната држава и до 12 месеци 
во годината; трошоци за сместување и исхрана во сту-
дентски дом (појадок, ручек и вечера во студентски 
дом) во месечен износ  од 8.620 денари за еден студент, 
за 10 месеци годишно, како и за месеците јули и август 
доколку не замине во матичната држава; бесплатно 

школување на македонски јазик на државните универ-
зитети во Република Македонија, трошоци за виза, тро-
шоци за дозвола за престој, примарно здравствено оси-
гурување, повратен авионски билет, како и месечен ав-
тобуски билет во местото на школување доколку има 
организиран јавен превоз;   

14. стипендии за студенти од странство кои се од 

интерес на државата, за изучување на македонскиот ја-
зик и писмо и/или англискиот јазик преку посета на 
обуки/курсеви на некој од државните универзитети во 
траење од 1 до 3 месеци, со месечна стипендија од 
5.000 денари, трошоци за сместување и исхрана во сту-
дентски дом (појадок, ручек и вечера во студентски 
дом) во месечен износ од 8.620 денари за еден студент, 

како и бесплатна обука/курс за изучување на јазик, 
трошоци за дозвола за престој, примарно здравствено 
осигурување и повратен авионски билет; 

15.  стипендии по други основи. 
Со Програмата 6 – Студентски стандард согласно 

расположивите средства за 2018 година се планираат 
културно-забавни, спортско-рекреативни и други ак-
тивности (субвенционирање на музички инструменти 

за најдобрите студенти, патување за најдобрите студен-
ти од првите три најдобро рангирани високообразовни 
установи во Република Македонија, рангирани соглас-
но со Законот за високото образование, покривање на 
трошоци на студенти за учество на меѓународни сту-
дентски натпревари во знаење).  



 Стр. 82 - Бр. 17                                                                                    26 јануари 2018 
 

Во Потпрограма ТК – Изградба и реконструкција 

на студентски домови се планира продолжување со ре-

конструкција на дел од студентските домови.  

Со Потпрограма 11 - Декада на Ромите, согласно 

расположливите средства за 2018 година се планираат 

стипендии за редовни студенти Роми запишани на до-

дипломски студии од прв циклус на јавните и приват-

ните универзитети и високообразовни установи во Ре-

публика Македонија 

Согласно одобрените средства со Буџетот на Репуб-

лика Македонија за 2018 година вкупните финансиски 

средства од раздел 16001 – Министерство за образова-

ние и наука за Програма ТК – Изградба и реконструк-

ција на студентски домови и Потпрограма 11 – Декада 

на Ромите, се следните: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

 

Бр. 44-693/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

228. 

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за квалитет 

и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобру-

вачи на својствата на почвата („Службен весник на Ре-

публика Македонија" бр. 27/14, 154/15 и 39/16),  Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

23.1.2018 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБ-

ЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТ-

КАТА, СКЛАДИРАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА, 

УПОТРЕБАТА И СООБРАЗНОСТА НА ЃУБРИ-

ЊАТА, БИОСТИМУЛАТОРИТЕ И ПОДОБРУВА-

ЧИТЕ НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА, КАКО И 

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЃУБРИЊАТА, 

БИОСТИМУЛАТОРИТЕ И ПОДОБРУВАЧИТЕ НА  

СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се спроведува мониторинг на 

производството, преработката, складирањето, дистри-

буцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, би-

остимулаторите и подобрувачите на својствата на поч-

вата, како и контрола на  квалитет на ѓубрињата,биос-

тимулаторите и подобрувачите на својствата на поч-

вата, односно видовите на мониторинг, видовите и ти-

повите на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на 

својствата на почвата, вкупниот број на мостри за вре-

менскиот период на реализација на активностите и суб-

јектите кои ќе ја спроведуваат програмата. 

 

II 

Средствата за реализација на оваа програма во из-

нос од 398.160,00 денари се утврдени во Раздел 140.01-

Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-

панство, Програма 5- Заштита на растенијата и семе и 

саден материјал, Потпрограма 51- Заштита на растени-

јата, ставка 46  Субвенции и траснфери,  подставка 464 

Разни трансфери, сметка 637. 

 

III 

Средствата утврдени во дел II од оваа програма ќе 

се користат за:  

1. Мониторинг на производство на ѓубрињата, би-

остимулаторите и подобрувачите на својствата на поч-

вата во износ од 97.410,00 денари и 

2. Мониторинг при внатрешен промет на ѓубриња, 

биостимулатори и подобрувачи на својствата на поч-

вата, кој опфаќа земање на мостри од неоргански и ор-

гански ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на 

својствата на почвата, како и исполнување на квалите-

тот и сообразноста на компоненти со декларираните 

податоци во износ од 300.750,00 денари. 

Вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и 

анализирани изнесува 82 мостри. 

 

IV 

Средствата од дел III точка 1 од оваа програма ќе се 

користат за: 
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V 

Средствата од дел III точка 2 од оваа програма ќе се 

користат за: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

За реализација на оваа програма се грижи Минис-

терството за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство - Фитосанитарна управа. 

Спроведувањето  на мониторинг во областа на про-

изводството, преработката, складирањето, дистрибуци-

јата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биости-

мулаторите и подобрувачите на својствата на почвата 

ја координира Фитосанитарната управа, мострите ги 

земаат Државните инспектори за земјоделство, a лабо-

раториските анализи ги спроведуваат акредитирани ла-

боратории во Република Македонија. 

 

VII 

Средствата од деловите IV и V на оваа програма ќе 

се исплаќаат врз основа на решение на министерот за 

земјоделство шумарство и водостопанство, по претход-

но доставен извештај за спроведените активности. 

VIII 

Оваа програма влегува на сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-696/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
229. 

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.196/17), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 

106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 

120/16,163/16 и 74/17), член 51 од Законот за тутун и 

тутунски производи („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 

99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 

од Законот за виното („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 

188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од Законот за 

сточарството („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

23.1.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2018 ГОДИНА 

 

I 

Средствата за финансиска поддршка во земјодел-

ството за 2018 година во вкупен износ од 6.210.500.000 

денари, обезбедени согласно Буџетот на Република 

Македонија за 2018 година (,,Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.196/17) раздел 140.04 програ-

ма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери ќе се 

користат според следните мерки: 
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II 

Средствата од дел I мерка 1 од оваа програма наме-

нети за директни плаќања за растително производство 

во износ од 1.500.000.000 денари ќе се користат според 

следните подмерки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Средствата од дел I мерка 2 од оваа програма наме-

нети за директни плаќања за сточарското производство 

во износ од 1.100.000.000 денари ќе се користат според 

следните подмерки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Средствата од дел I мерка 3 од оваа програма во из-

нос од 70.000.000 денари за помош во премии и осигу-

рување ќе се користат согласно член 98 од Законот за 

земјоделство и рурален развој со максимален износ на 

поддршка од 150.000 денари по земјоделско стопан-

ство. 

V 

Средствата од дел I мерка 4 од оваа програма во из-

нос од 1.000.000 денари ќе се користат за анализа на фи-

зичките и хемиските својства на почвата на земјоделски 

стопанства кои имаат извршени агрохемиски или педо-

лошки анализи во 2018 година и тоа 70% од трошоците 

за анализа без данок на додадена вредност, но не повеќе 

од 9.000 денари по земјоделско стопанство. 

 

VI 

Средствата од дел I мерка 5 од оваа програма во из-

нос од 10.000.000 денари за помош за одделни катего-

рии носители на земјоделско стопанство ќе се користат 

согласно член 102 од Законот за земјоделство и рура-

лен развој како дополнителна помош која се доделува 

на земјоделски стопанства корисници на директните 

плаќања.  

 

Дополнителната помош се доделува на следните ка-

тегории носители на земјоделски стопанства: 

 

-Дополнителна помош од 5% на правно лице регис-

трирано во Еденинствениот регистар на земјоделски 

стопанства како земјоделско стопанство кое е основано 

од носителот или членот на семејно-земјоделско сто-

панство со целокупниот земјоделски имот на семејно-

земјоделското стопанство освен објекти за домување 

или престојување на земјоделски производители; 

 

-Дополнителна помош од 10% на млад земјоделец 

носител на семејно-земјоделско стопанство; 

 

-Дополнителна помош од 10% за членовите на зем-

јоделски задруги на вкупниот пресметан износ на ди-

ректни плаќања и 

 

-Дополнителна помош од 20% на носител на се-

мејно-земјоделско стопанство кој е регистриран врши-

тел на земјоделска дејност согласно со Законот за 

вршење на земјоделска дејност или е регистриран како 

индивидуален земјоделец согласно со Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување 

 

Дополнителната помош од овој член се доделува на 

земјоделски стопанства кои имаат: 

- минимални капацитети од втора група и макси-

мални капацитети од трета група од член 70-а од Зако-

нот за земјоделство и рурален развој,  

- засеани и ожнеани површини со градинарски кул-

тури со површина од минимум 0,7 хектари до макси-

мум 1,5  хектари, односно од минимум 1,5 хектар до 

максимум 5 хектари за индустриско градинарско про-

изводство и  

- кои поседуваат од минимум 50 до максимум 100 

пчелни семејства. 

 

VII 

Дел од средствата од дел I мерка 6 од оваа програма 

во износ од 12.000.000 денари за помош во сточарскиот 

сектор се наменети за покривање на административни 

трошоци за воспоставување и одржување на матично 



26 јануари 2018  Бр. 17 - Стр. 85 

 
 

книговодство и трошоци за испитувања извршени за 

утврдување на генетскиот квалитет или приносот во 

сточарството, согласно член 103 став 2 алинеи 1 и 2 од 

Законот за земјоделство и рурален развој, а средствата 

ќе се реализираат со јавен конкурс согласно член 60-б 

од Законот за сточарство кој го спроведува Министер-

ството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 

VIII 

Средствата од дел I мерка 7 на оваа програма во из-

нос од 50.000.000 денари се наменети за помош за загу-

би предизвикани од природни непогоди и неповолни 

климатски настани кои се случиле во 2016 година во 

висина од 100% од утврдената загуба на приходи од 

продажба на земјоделски растенија и животни на зем-

јоделски имот и штети на стакленици и пластеници кои 

се утврдуваат врз основа на доставен извештај и про-

ценка од Комисијата за процена и утврдување на виси-

ната на штетата настаната од природни непогоди и 

други несреќи. 

 

VIII-а 

Средствата од дел I мерка 7-а на оваа програма во 

износ од 50.000.000 денари се наменети за помош за за-

губи предизвикани од природни непогоди и неповолни 

климатски настани настанати во 2017 година согласно 

член 99 од Законот за земјоделство и рурален развој. 

 

IX 

Средствата од дел I мерка 8 на оваа програма во из-

нос од 50.000.000 денари се наменети за дополнителна 

помош за загуби предизвикани од природни непогоди 

и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 

година согласно член 99-б од Законот за земјоделство 

и рурален развој врз основа на Одлуката за дополни-

телна помош за настанати загуби предизвикани од при-

родни непогоди и неповолни климатски настани. 

 

 

IX-а 

Средствата од дел I мерка 8-а на оваа програма во 

износ од 50.000.000 денари се наменети за дополнител-

на помош за загуби предизвикани од природни непого-

ди и неповолни климатски настани кои се случиле во 

2017 година, согласно член 99-б од Законот за земјо-

делство и рурален развој врз основа на Одлуката за до-

полнителна помош за настанати загуби предизвикани 

од природни непогоди и неповолни климатски настани. 

 

X 

Средствата од дел I мерка 9 од оваа програма во из-

нос од 1.000.000 денари се наменети за финансиска 

поддршка за складирање на пченица од домашно про-

изводство од реколта 2018 година.  

 

Корисници на средствата од дел I мерка 9 од оваа 

програма се земјоделски стопанства евидентирани во 

Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои 

имаат пријавена површина со пченица согласно под-

мерката 1.1. од оваа програма и ја имаат предадено 

пченицата на складиштење кај складиштарите во пери-

од од 1 август до 1 септември 2018 година, со исклучок 

на земјоделските стопанства кои складираат за соп-

ствени потреби. 

 

XI 

Средствата од дел I мерка 10 од оваа програма во 

износ од 15.000.000 денари ќе се користат од страна на 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството 

за покривање на материјални трошоци за спроведување 

на оваа програма и тоа за: услуги за печатење на образ-

ци и информативни материјали и огласи потребни за 

спроведување на Програмата, услуги за печатење и 

достава на известувања до барателите, набавка на гори-

во и патни трошоци за вршење на контролите на терен 

како и трошоци поврзани со одржување на возилата, 

услуги за изработка, прилагодување и одржување на 

софтверски решенија за спроведување на Програмата, 

услуги од надворешни експерти вклучително и ревизи-

ја на Програмата, услуги за обезбедување на сателит-

ски снимки наменети за контролите на терен, набавка 

на информатичка и техничка опрема наменета за спро-

ведување на програмата вклучително и опрема потреб-

на за спроведување на контролите на терен. 

 

XII 

Средствата од дел I мерка 11 од оваа програма во 

износ од 3.301.500.000 денари ќе се користат за испла-

та на финансиски средства за заостанати обврски од 

Програмите за финансиска поддршка во земјоделство-

то од претходните години. 

 

XIII 

Корисници на директни плаќања од дел I мерки 1, 

2, 3, 4 и 5 од оваа програма се земјоделски стопанства 

кои ги имаат намирено сите финансиски обврски сог-

ласно член 14-а од Законот за земјоделство и рурален 

развој. 

 

Корисниците на директни плаќања од дел I мерка 2 

од оваа програма се земјоделски стопанства кои имаат 

подмирени надоместоци и обврски кои произлегуваат 

од годишните наредби за здравствена заштита на жи-

вотните и Законот за идентификација и регистрација на 

животните.  

 

XIV 

Крајниот рок за поднесување на барања за дирек-

тни плаќања за мерките 1 и 2 од оваа програма е ут-

врден во член 4 од Уредбата за поблиските критериуми 

за директните плаќања, корисниците на средствата, 

максималните износи и начинот на директните плаќа-

ња за 2018 година. 

Крајниот рок за поднесување на барања за дирек-

тни плаќања за мерката 3 од оваа програма е 31.08.2018 

година. 

Крајниот рок за поднесување на барања за дирек-

тни плаќања за мерката 4 од оваа програма е 15.05.2018 

година. 

Крајниот рок за поднесување на барања за дирек-

тни плаќања за мерката 5 од оваа програма е 15.05.2018 

година со исклучок на периодите утврдени во член 4 
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точки 2 и 3 од Уредбата за поблиските критериуми за 

директните плаќања, корисниците на средствата, мак-

сималните износи и начинот на директните плаќања за 

2018 година. 

Крајниот рок за поднесување на барања за мерката 

9 од оваа програма е 15.9.2018 година. 

 

XV 

Крајниот рок за почетокот на исплата на средствата 

по мерки и подмерки од оваа програма ќе се извршува 

според следниот распоред: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-699/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
230. 

Врз основа на член 42-а став (2) од Законот за 

производи за заштита на растенијата („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11, 

53/11, 69/13, 10/15, 129/15 и 39/16), Владата на 

Република Македонија на седницата, одржана на 

23.1.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБ-

ЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТ-

КАТА, СКЛАДИРАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА, 

УПОТРЕБАТА И СООБРАЗНОСТ НА ПРОИЗВО-

ДИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И РЕЗИ-

ДУИ ОД ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕ-

НИЈАТА ВО ПРОИЗВОДИ ОД ПРИМАРНО ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКО  ПРОИЗВОДСТВО  ЗА 2018 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се спроведува мониторинг во 

областа на производство, преработка, складирање, 

дистрибуција, употреба и сообразност на производите 

за заштита на растенијата и резидуи од производи за 

заштита на растенијата во производи од примарно 

земјоделско производство. 

 

II 

Средствата за реализација на оваа програма во 

износ од 800.000 денари се утврдени во Раздел 

140.01 - Министерство за земјоделство, шумарство 

и водостопанство, Програма 5 Заштита на растенија 

и семе и саден материјал, Подпрограма 51 Заштита 

на растенијата, ставка 46, Субвенции и трансфери, 

подставка 464 Разни трансфери, сметка 637.  

 

III 

Мониторингот на производство, преработка, 

складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на 

производите за заштита на растенијата и резидуите од 

производи за заштита во примарните земјоделски 

производи од растително потекло се спроведува на 

следните параметри:  

 

1. Мониторинг на производство и преработка на 

производи за заштита на растенијата кој опфаќа:  

- употреба на активни компоненти во процесот на 

производство и преработка на производи за заштита на 

растенијата. 

2. Мониторинг во складирање, дистрибуција, 

употреба и сообразност на производите за заштитана 

растенијата, а со цел утврдување на неправилности кои 

опфаќа:  

- испитување на сообразноста на декларираната 

количина на активна компонента во соодветниот 

производ за заштита на растенијата. 

3. Мониторинг на употреба на производи за 

заштита на растенија и  резидуи од производи за 

заштита на растенија во производи од примарно 

земјоделско производство од растително потекло со 

цел да се утврди употребата на производите за заштита 

на растенијата на правилен начин кој опфаќа:  

- проверка на присуство на  резидуи од производи 

за заштита на растенија кои се користени за заштита на 

примарните земјоделски производи од растително 

потекло. 

Вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и 

анализирани согласно оваа програма изнесува 147 

мостри. 

 

IV 

Мониторинг на производство и преработка на 

производи за заштита на растенијата во висина од 

16.205,00 денари, се спроведува согласно следниот 

план: 
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Мониторинг на производство и преработка на 

производи за заштита на растенијата опфаќа зема-

ње на мостри кај производителот при самото произ-

водство и преработка на производот за заштита на 

растенијата непосредно пред полнењето на произ-

водот. 

Мониторинг во складирање, дистрибуција, употре-

ба и сообразност на производите за заштита на расте-

нијата, а со цел утврдување на неправилности опфаќа 

земање на мостри при увоз и во објектите каде што се 

врши пласирање на пазар на големо и мало на произво-

ди за заштита на растенијата. 

Мониторинг на употреба на производи за заштита 

на растенија и резидуи од производи за заштита на рас-

тенија во производи од примарно земјоделско произ-

водство од растително потекло со цел да се утврди 

употребата на производите за заштита на растенијата 

на правилен начин опфаќа земање на примероци на от-

ворено поле или заштитени простори.  

 

VIII 

Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство - Фитосанитарна управаја координи-

ра реализацијата на оваа програма. Надлежни инсти-

туции за реализација на активностите од деловите 

IV, V и VI од оваа програма се Државниот инспекто-

рат за земјоделство и Државната фитосанитарна ла-

бораторија. Лабораториските анализи ги спроведува 

Државната фитосанитарна лабораторија, а мострите 

ги земаат инспекторите од Државниот инспекторат 

за земјоделство. 

 

IX 

Средствата од деловите IV, V и VI на оваа прог-

рама ќе се исплатат врз основа на решение на минис-

терот за земјоделство, шумарство и водостопанство 

по претходно доставен извештај за спроведените ак-

тивности. 

X 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-701/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

231. 

Врз основа на член 96 од Законот за шумите 

(„Службен весник на Република Македонија“  бр.64/09, 

24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 

44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 

година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ 

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма, согласно Буџетот на Република 

Македонија за 2018 година („Службен весник на 

Република Македонија”  бр.196/17),  Раздел 14001 - 

Министерство за земјоделство, шумарство и 

водостопанство, Програма 2 - Шумарство, 

Потпрограма 20 - Шумарство, Ставка 485 – Вложувања 

и нефинансиски средства, се утврдува изворот и 

износот на средствата, видот и обемот на работите и 

мерките кои ќе се финанансираат, извршителите на 

работите, како и начинот на користење на средствата 

за извршени работи во 2018 година. 
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Пошумување на голини и ерозивни земјишта со 

садници од точка 1 потточка 1.1 од табелата,  ќе се 

врши првенствено на локации со поголема површина и 

кои се во состав или во непосредна близина на 

постоечките шуми, а пошумување на голини и 

ерозивни земјишта со садници од точка 1 потточка 1.2 

од табелата, ќе се врши на локации кои се поголеми од 

0,50 ха.  

Нега со прореди од точка 2 од табелата, ќе се врши 

во шумски култури, насади подигнати со пошумување 

и на пренаменети природно пошумени површини до 

30-годишна возраст.   

Отстранување на последиците од шумски пожари 

од точка 3 од табелата, ќе се врши на површина над 50 

ха во рамките на една шумско стопанска единица 

преку вештачка обнова со пошумување со садници. 

За реализација на мерките од точките 1, 2 и 3 од 

табелата, извршителите на работите доставуваат до 

Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство за секоја работа посебна оперативно - 

стручна програма,  во која се наведуваат основните 

податоци за локалитетот и подетални податоци за 

обемот и видот на работата, техниката, времето на 

реализација на работите и други важни податоци.   

Заштита на шумите и шумските култури од 

растителни болести и штетници ќе се врши со 

превентивна заштита на шумите и шумските култури 

од потенцијални штетници кои можат да загрозат 

поголеми шумски простори, организирана преку 

Извештајно дијагнозно прогнозната служба (ИДП 

служба) за шумите во Република Македонија и преку 

следење на состојбата на шумите на 

биоиндикаторските точки поставени на 16-

километарска мрежа на територијата на Република 

Македонија од точка 4 потточка 4.1 од табелата. 

Шумарскиот факултет – Скопје, до Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе достави 

Извештај за здравствената состојба на шумите во 

Република Македонија за 2018 година со предлог 

мерки и Извештај за здравствената состојба на шумите 

на биоиндикаторските точки на територијата на 

Република Македонија за 2018 година.  

IV 

Исплата на средствата за реализација на работите 

од дел III на оваа програма, ќе се врши врз основа на 

склучени договори помеѓу Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство и 

извршителите на работите. 

 

V 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. 44-703/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

232. 

Врз основа на член 7 став (5) од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 

и 193/15), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 23.1.2018 година, донесе 

        

П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОВСТВОТО 

И ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДИВЕ-

ЧОТ ПОД ЗАШТИТА  ВО   РЕПРОЦЕНТРИТЕ  ЗА  

2018 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се утврдува видот и обемот на ак-

тивностите кои ќе се финансираат со средствата од Бу-

џетот на Република Македонија за 2018 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

196/17), извршителите на работата, изворот и износот 

на средствата, како и начинот на користење на сред-

ствата за развој и унапредување на ловството и за од-

гледување и заштита на дивечот под заштита во репро-

центрите за 2018 година.  
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II 

За извршување на активностите од дел I на оваа програма, се предвидени средства во Буџетот на Република 

Македонија за 2018 година, раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, 

Програма 2-Шумарство, Потпрограма 20-Шумарство, Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски средства, во 

износ од 2.000.000 денари и тоа за: 

III 

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

 

IV 

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

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

 

V 

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

Македонија“. 

 

         Бр. 44-704/1                                                    Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

             Скопје                                                        Зоран Заев, с.р. 
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233. 

Врз основа на член 57 став (2) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16 и 

71/16),  Владата на Република Македонија на седницата одржана на  23.1.2018 година,  донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 2018  ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се спроведува внесување на сорти на земјоделски растенија во националната сортна 

листа, контрола над производството на сертифициран семенски и саден материјал, чување на семенски и саден 

материјал, имплементација на подзаконски акти од областа на семенски и саден материјал и нивно изготвува-

ње и усогласување со ЕУ законодавството.  
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V 

Исплатата на средствата од оваа програма ја врши Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-

панство. 

Исплатата на средствата од оваа програма се врши врз основа на: 

а) договор што го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со правно лице за 

намените од дел IV став (1) алинеја 4 и став (3) алинеја 1 од оваа програма; 

б) решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за намените од  дел  IV став (1) 

алинеи 1 и 2, став (2) алинеја 1 и  став (4) алинеи 1 и 2 од оваа програма и 

в) договор за јавна набавка за намените од дел IV став (1) алинеја 3 и став (2) алинеја 2. 

Средствата од дел  IV став (4) алинеја 2 за реализација на студиски посети во 2018 година ќе бидат од 

следните модули:  

- Процедури за сертификација на семенски и саден материјал на земјоделски растенија; 

- Постконтрола на партии семе од домашно производство и увезени партии на семе; 

- Постапки и методи за испитување на различноста, еднообразноста и стабилноста (DUS – тест) на сорти 

кај земјоделските растенија;  и 

- Функционирање на ген-банките во регионот и Европската Унија. 

 

VI 

Средствата од оваа програма се неповратни. 

 

VII 

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

Македонија“. 

 

           Бр. 44-705/1                                                     Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

             Скопје                                                      Зоран Заев, с.р. 

__________ 

234. 

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/08, 53/11, 51/15 и 149/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 

23.1.2018 година, донесе         

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ ВО 2018 ГОДИНА 

 

I 

Средствата за реализација на оваа програма во 2018 година во износ од 98.909.000,00 денари, обезбедени 

со Буџетот на Република Македонија за 2018 година (“Службен весник на Република Македонија” бр. 196/17), 

раздел 14003-Управа за хидрометеоролошки работи (во понатамошниот текст: УХМР) ќе се користат за след-

ните намени: 
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VII 

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

ка Македонија”. 

 

            Бр. 44-707/1                                                    Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

               Скопје                                                    Зоран Заев, с.р. 
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235. 

П Р О Г Р А М А 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА 
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           Бр. 44-722/1                                                       Претседател на Владата 
23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
              Скопје                                                         Зоран Заев, с.р. 
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236. 

Врз основа на член 53 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година 

(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 

196/17), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 23.1.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се утврдува намената на сред-

ствата утврдени во Раздел 121.01-Министерство за жи-

вотна средина и просторно планирање, Подпрограма 

С1- Унапредување на животна средина  и тоа средства 

од донации во вкупен износ од  4.550.000,00 денари. 

 

II 

Средствата за реализирање на оваа програма се 

приходи од: 

1. Донаторски средства-сметка 785 (подсметки 785 

-28, 785-Х0, 785-А9, 785 И5, 785-Д2,  785-85, 785-32,  

785-Ј0  и 785-09)  во вкупен износ од 4.550.000,00 дена-

ри и тоа од следни  приходи: 

- 742 111-Приходи од Обединети Нации во износ од 

3.775.000,00 денари, 

- 742 114- Приходи од Европска Унија во износ од 

500.000,00 денари и 

- 742115 – Приходи од Европски Држави  во износ 

од 275.000,00 денари. 

Средствата од став 1 на овој дел ќе се реализираат 

врз основа на јавни набавки и конкурси, за ангажирање 

на правни и физички лица (експерти од пооделни об-

ласти ) кои ги објавува и спроведува Министерството 

за животна средина и просторно планирање, согласно 

Законот за јавните набавки.  

 

III 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 

програма ќе се грижи Министерството за животна сре-

дина и просторно планирање. 

 

IV 

Средствата од дел II став 1 на оваа програма се рас-

пределуваат за следните намени:   

1. Финансирање на Проект Канцаларија Озон, дона-

ција од Обединетите нации, во висина од 350.000,00 

денари;  

2. Финансирање на Проект за ефикасна дистрибу-

ција на енергија – Компонента 4, донација од Државни-

от секретаријат за економски работи на Швајцарија, 

SECO, Швајцарска Влада, во висина од 125.000,00 де-

нари; 

3. Финансирање на Проект ПОПс,  донација од Гло-

балниот еколошки фонд на Обединетите Нации, во ви-

сина од 2.970.000,00 денари; 

4. Финансирање на Проект за стабилизација на 

ПОПс во депонии, донација од Глобалниот еколошки 

фонд на Обединетите Нации, во висина од 105.000,00 

денари;   

5. Финансирање на Проект Зајакнување на капаци-

тетот за учество во клириншка куќа, донација од Гло-

балниот еколошки фонд на Обединетите Нации во ви-

сина  од 200.000,00 денари; 

6. Финансирање на проект Мониторинг на реките, 

донација од Швајцарската Влада , во висина  од 

150.000,00 денари;  

7. Финансирање на Проект Унеско, донација од 

Обединетите Нации, во висина од 125.000,00 денари; 

8. Финансирање на Проект за соработка во живот-

ната средина и одржливиот развој (Подпроекти: ,,Ин-

тегрирано спречување и контрола на загадувањето во 

Македонија,“ и ,,Зајакнување на капацитетите за олес-

нување на спроведувањето на Европската шема за тр-

говија со емисии во Република Македонија,“), донација 

од Кралството Норвешка во висина од 500.000,00 дена-

ри и 

9. Финансирање на Проект Емералд мрежа, донаци-

ја од Обединетите Нации  во висина  од 25.000,00 де-

нари.  

 

V 

Исплатата на средствата од дел II став 1 на оваа 

програма ќе се врши согласно Договорите склучени 

меѓу Министерството за животна средина и просторно 

планирање и правните и физички лица. 

 

VI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-725/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

237. 

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08,82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 

142/2016), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОМОЦИЈА НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТ-

СКА  ЕФИКАСНОСТ ВО  ДОМАЌИНСТВАТА ЗА  2018 
ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се утврдува начинот, условите, 

критериумите и постапката за распределба на средства 

од Буџетот на Република Македонија за 2018 година- 
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потпрограма 32 – Развој на енергетиката,  ставка 464 – 

Разни трансфери, наменети за поттикнување на енер-

гетска ефикасност во домаќинствата за 2018 година.  

 

II 

Средствата од дел I на оваа програма во вкупен из-

нос од 50.000.000, 00 денари ќе се користат за следните 

мерки: 

- надоместување на дел од трошоците за купени и 

вградени сончеви термални колекторски системи во 

домаќинствата до 30 %, но не повеќе од 300 евра во де-

нарска противвредност по домаќинство за 2018 година 

и тоа во износ од 6.000.000 денари и 

- за надоместување на дел од трошоците за купени 

и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во дома-

ќинствата до 50 %, но не повеќе од 500 евра во денар-

ска противвредност по домаќинство за 2018 година во 

износ од 30.000.000 денари. 

- за надоместување на дел од трошоците за купува-

ње печки на пелети до 50 %, но не повеќе од 500 евра 

во денарска противвредност по домаќинство за 2018 

година во износ од 14.000.000 денари. 

Средствата од Буџетот наменети за програмата, ги 

распоредува Министерството за економија. 

 

III 

1. Надоместокот на дел од средствата за купени и 

вградени сончеви термални колекторски системи од 

дел II точка 1 од оваа програма ќе го остварат лицата 

кои: 

а) го немаат искористено правото на поврат на дел 

од средствата за обезбедување и вградување на сонче-

ви термални колекторски системи во својот дом врз ос-

нова на претходните јавни огласи на Министерството 

за економија за надоместување на дел од трошоците за 

купени и вградени сончеви термални колекторски сис-

теми објавени во 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016 и 2017 година и 

б) имаат купено и вградено во своите домови ко-

лекторски систем по денот на објавувањето на Јавниот 

оглас од точка 2 од овој дел до завршување на Јавниот 

оглас, што се докажува со следната документација: 

- пополнет образец за барање (кој во себе содржи 

изјава дека барателот го нема искористено правото на 

поврат на дел од средствата за обезбедување и вграду-

вање на сончев термален колекторски систем врз осно-

ва на претходните Јавни огласи на Министерството за 

економија во 2007,  2009, 2011, 2012, 2013, 2014 , 2015, 

2016  и 2017 година ). Образецот на барањето може да 

се подигне во архивата на Министерството за економи-

ја или да се обезбеди преку интернет страната на ми-

нистерството: www.economy.gov.mk, 

- доказ во оригинал дека е извршено купувањето на 

сончев термален колекторски систем,  и тоа: 

- фискална сметка, или  

- фактура со извод од деловна банка по денот на об-

јавувањето на огласот. 

Доколку купувачот достави доказ во оригинал за 

направените трошоци за вградувањето на соларниот 

колектор (фискална сметка или фактура со извод од де-

ловна банка по денот на објавувањето на овој оглас), 

истите ќе му бидат земени во предвид при утврдување 

на надоместокот. 

Едно лице може да поднесе само едно барање за до-

бивање на надоместок. 

Доделувањето на надоместокот ќе се врши по 

принципот „прв дојден прв услужен“. 

2. Постапката за реализација на мерката од дел II 

точка 1 од оваа програма ќе се одвива на следниот на-

чин: 

а) Министерството за економија во месец март 2018 

година ќе распише јавен оглас во два дневни весници и 

истиот ќе биде отворен до 31 август 2018 година. 

б) За спроведување на активностите за реализација 

на мерката од дел  II точка 1 од оваа програма министе-

рот за економија ќе формира Комисија од три члена и 

нивни заменици.  

в) Комисијата ќе има за цел да ја утврди исполне-

тоста на условите за надоместување на дел од трошо-

ците од мерката од дел  II точка 1 од оваа програма и 

на министерот за економија ќе му предложат донесува-

ње на решенија за исплата на утврдениот надоместок. 

Лицата кои имаат поднесено барање, а немаат уред-

на и комплетна документација неможе да остварат на-

домест. 

Исплатата на средствата за надоместување на дел 

од трошоците од мерката од дел  II точка 1 од оваа 

програма ќе се врши врз основа на донесено решение 

од министерот за економија, се до искористување на 

предвидените средства во Буџетот на Република Маке-

донија за оваа намена.  

Листата на баратели кои го остваруваат правото на 

надомест ќе биде објавена на веб страната на Минис-

терството за економија.  

 

IV 

1. Надоместокот на дел од средствата за купени и 

вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци од дел  II 

точка 2 од оваа програма ќе го остварат лицата кои: 

a) го немаат искористено правото на поврат на дел 

од средствата за обезбедување и вградување на ПВЦ 

или алуминиумски прозорци во својот дом врз основа 

на претходниот јавен оглас на Министерството за еко-

номија објавен во 2017 година и 

б)  имаат купено и вградено во своите домови ПВЦ 

или алуминиумски прозорци по денот на објавувањето 

на Јавниот оглас до завршување на Јавниот оглас, што 

се докажува со следната документација: 

- пополнет образец за барање (кој во себе содржи 

изјава дека барателот го нема искористено правото на 

поврат на дел од средствата за обезбедување и вграду-

вање на ПВЦ или алуминиумски прозорци врз основа 

на претходниот јавен оглас на Министерството за еко-

номија објавен во 2017 година. Образецот на барањето 
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може да се подигне во архивата на Министерството за 

економија или да се обезбеди преку интернет страната 

на министерството: www.economy.gov.mk, 

- доказ во оригинал дека е извршено купувањето на 

ПВЦ или алуминиумски прозорци,  и тоа: 

- фискална сметка, или  

- фактура со извод од деловна банка по денот на об-

јавувањето на огласот 

Доколку купувачот достави доказ во оригинал за 

направените трошоци за вградувањето на ПВЦ или 

алуминиумски прозорци (фискална сметка или фактура 

со извод од деловна банка по денот на објавувањето на 

овој оглас), истите ќе му бидат земени во предвид при 

утврдување на надоместокот.  

Едно лице може да поднесе само едно барање за до-

бивање на надоместок. 

Доделувањето на надоместокот ќе се врши по 

принципот „прв дојден прв услужен“. 

2. Постапката за реализација на мерката од дел II 

точка 2 од оваа програма ќе се одвива на следниот на-

чин: 

а) Министерството за економија во месец март 2018 

година ќе распише јавен оглас во два дневни весници и 

истиот ќе биде отворен до 31 август 2018 година. 

б) За спроведување на активностите за реализација 

на мерката од дел II точка 2 од оваа програма министе-

рот за економија ќе формира Комисија од пет члена и 

нивни заменици.  

в) Комисијата ќе има за цел да ја утврди исполне-

тоста на условите за надоместување на дел од трошо-

ците од мерката од дел II точка 2 од оваа програма и на 

министерот за економија ќе му предложат донесување 

на решенија за исплата на утврдениот надоместок. 

Лицата кои имаат поднесено барање, а немаат уред-

на и комплетна документација неможе да остварат на-

домест. 

Исплатата на средствата за надоместување на дел 

од трошоците од мерката од дел II точка 2 од оваа 

програма  ќе се врши врз основа на донесено решение 

од министерот за економија, се до искористување на 

предвидените средства во Буџетот на Република Маке-

донија за оваа намена.  

Листата на баратели кои го остваруваат правото на 

надомест ќе биде објавена на веб страната на Минис-

терството за економија.  

 

V 

1. Надоместокот на дел од средствата за купување 

печки на пелети од дел II точка 3 од оваа програма ќе 

го остварат лицата кои: 

a) досега не користеле средства од Буџетот на Ре-

публика Македонија за купување печки на пелети во 

својот дом и 

б) имаат купено во своите домови печки на пелети 

по денот на објавувањето на Јавниот оглас до завршу-

вање на Јавниот оглас, што се докажува со следната до-

кументација: 

- пополнет образец за барање кој може да се подиг-

не во архивата на Министерството за економија или да 

се обезбеди преку интернет страната на министер-

ството: www.economy.gov.mk. 

- доказ во оригинал дека е извршено купувањето на 

печки на пелети,  и тоа: 

- фискална сметка, или  

- фактура со извод од деловна банка по денот на об-

јавувањето на огласот 

- изјава заверена на нотар дека барателот досега не-

ма искористено средства од Буџетот на Република Ма-

кедонија за купување на печки на пелети (образецот на 

изјавата ќе може да се подигне во архивата на Минис-

терството за економија или да се обезбеди преку интер-

нет страната на министерството: www.economy.gov.mk. 

Едно лице може да поднесе само едно барање за до-

бивање на надоместок. 

Доделувањето на надоместокот ќе се врши по 

принципот „прв дојден прв услужен“. 

2. Постапката за реализација на мерката од дел II 

точка 3 од оваа програма ќе се одвива на следниот на-

чин: 

а) Министерството за економија во месец јануари 

2018 година ќе распише јавен оглас во два дневни вес-

ници и истиот ќе биде отворен до 31 август 2018 го-

дина. 

б) За спроведување на активностите за реализација 

на мерката од дел II точка 3 од оваа програма министе-

рот за економија ќе формира Комисија од три члена и 

нивни заменици.  

в) Комисијата ќе има за цел да ја утврди исполне-

тоста на условите за надоместување на дел од трошо-

ците од мерката од дел II точка 3 од оваа програма  и 

на министерот за економија ќе му предложат донесува-

ње на решенија за исплата на утврдениот надоместок. 

Лицата кои имаат поднесено барање, а немаат уред-

на и комплетна документација неможе да остварат на-

домест. 

Исплатата на средствата за надоместување на дел 

од трошоците од мерката од дел II точка 3 од оваа 

програма ќе се врши врз основа на донесено решение 

од министерот за економија, се до искористување на 

предвидените средства во Буџетот на Република Маке-

донија за оваа намена.  

Листата на баратели кои го остваруваат правото на 

надомест ќе биде објавена на веб страната на Минис-

терството за економија.  

 

VI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањетo во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-8560/1-17 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р.  
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238. 

П Р О Г Р А М А  

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2018 ГОДИНА 
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    Бр. 44-8859/1-17                                                      Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 
              Скопје                                                      Зоран Заев, с.р. 
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239. 

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

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 

53/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 23.1.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИ-

НАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ВО 2018 ГОДИНА 

 

I 

Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2018 

година се утврдуваат во износ од 43.400.000,00 денари 

и тоа од следниот извор: 

 

 

 

 

 

 

II 

Средствата за ветеринарно јавно здравство за 2018 

година ќе бидат искористени за плаќање на заостанати 

обврски во износ од 17.600.000,00 денари направени по 

активности предвидени со Програмата за ветеринарно 

јавно здравство во 2017 година и средства во износ од 

25.800.000,00 денари за тековни активности. 

 

III 

Активностите за ветеринарно јавно здравство во 

2018 година ги опфаќаат следните ставки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во 

износ од 18.000.000,00 денари, ќе се користат за: 

 

 

 

 

 

 

V 

Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во 

износ од 1.500.000,00 денари, ќе се користат за: 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во 

износ од 1.300.000,00 денари, ќе се користат за: 

 

 

 

 

 

VII 

Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во 

износ од 1.000.000,00 денари, ќе се користат за: 

 

 

 

 

 

VIII 

Средствата од дел III точка 5 на оваа програма во 

износ од 1.000.000,00 денари, ќе се користат за: 

 

 

 

 

 

 

IX 

Средствата од дел III точка 6 на оваа програма во 

износ од 2.200.000,00 денари, ќе се користат за: 

 

 

 

 

 

 

X 

Средствата од дел III точка 7 на оваа програма во 

износ од 800.000,00 денари, ќе се користат за: 
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XI 

Приоритет во спроведување на мерките на оваа 

програма ќе имаат активностите за следење и открива-

ње на присуството на резидуи во суровините и произ-

водите од животинско потекло. 

 

XII 

За спроведувањето на оваа програма се грижи 

Агенцијата за храна и ветеринарство. 

 

XIII 

Оваа програма влегува на сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-8860/1-17 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

240. 

Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 

43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 

и 37/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 23.1.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А  

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА КОИ НЕ СЕ  ЗАДОЛЖИТЕЛНО  ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРАНИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

1. ВОВЕД 

 

Со Законот за здравственото осигурување е уре-

дено здравственото осигурување на граѓаните, пра-

вата и обврските од здравственото осигурување, ка-

ко и начинот на спроведување на здравственото оси-

гурување. Здравственото осигурување се установува 

како задолжително и доброволно осигурување. За-

должителното здравствено осигурување се установу-

ва за сите државјани на Република Македонија зара-

ди обезбедување на здравствени услуги и парични 

надоместоци врз начелата на сеопфатност, солидар-

ност, еднаквост и ефективно користење на средства-

та под услови утврдени со закон.  

Со Законот за придонеси од задолжително социјал-

но осигурување се уредуваат видовите на придонеси за 

задолжителното социјално осигурување, обврзниците 

за плаќање на придонеси, обврзниците за пресметка и 

уплата на придонеси, основиците на кои се плаќаат 

придонеси, стапките на придонеси, начинот на 

пресметка, роковите на плаќање на придонеси, контро-

ла на пресметување и уплата на придонеси како и дру-

ги прашања кои се значајни за утврдување и плаќање 

на придонесите. 

2. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА 

 

Со Законот за здравственото осигурување се ут-

врдува кои категории на лица се задолжително здрав-

ствено осигурани меѓу кои се и државјаните на Репуб-

лика Македонија кои немаат ниту еден основ на здрав-

ствено осигурување. 

Со Законот за придонеси од задолжително социјал-

но осигурување, горепосочената категорија на граѓани 

на Република Македонија се утврдуваат како обврзни-

ци за плаќање на придонес за задолжително здравстве-

но осигурување, а како обврзник за пресметување и уп-

латување на придонесот е Министерството за здрав-

ство.   

 

3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Со донесувањето на оваа програма се обезбедуваат 

услови за плаќање на придонесот за задолжително 

здравствено осигурување на  државјаните на Републи-

ка Македонија кои немаат ниту еден основ на здрав-

ствено осигурување. Министерството за здравство како 

обврзник за пресметување и уплатување на придонесот 

за задолжително здравствено осигурување ќе може на 

месечна основа да го плаќа придонесот. Согласно тоа, 

овие лица ќе имаат редовно уплатен придонес и со тоа 

непречено користење на здравствените услуги односно 

здравствената заштита.  

 

4. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 

Според податоците добиени од Фондот за здрав-

ствено осигурување на Македонија, државјани на Ре-

публика Македонија кои немаат ниту еден основ на 

здравствено осигурување се околу 243.000, а придоне-

сот за задолжително здравствено осигурување на ме-

сечно ниво, за еден осигуреник е 890,00 денари. 

 

5. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

За пресметување и уплатување на придонесот за за-

должително здравствено осигурување според оваа 

програма, обезбедени се средства во износ од 

2.792.000.000,00 денари од Буџетот на Република Ма-

кедонија за 2018 година, од кои ќе бидат измирени и 

заостанатите обврски од 2017 година.   

 

6. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА 

 

Следење на спроведување на оваа програма врши 

Министерството за здравство и по потреба ја известува 

Владата на Република Македонија. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на  Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-8745/1-17 Претседател на Владата 

23 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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