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1041. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/2002) 
и член 86 од Законот за минералните суровини (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 18/99 и 
29/2002), Владата на Република Македонија,на седни-
цата одржана на 30 јуни 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА EKСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ГИПС НА �КНА-
УФ-РАДИКА� А.Д. ДЕБАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

�МЕЛНИЧКИ МОСТ�-ДЕБАР 
 
1. На �КНАУФ-РАДИКА� А.Д. Дебар, се дава кон-

цесија за експлоатација на минералната суровина гипс 
на локалитетот �Мелнички Мост� - Дебар, со површи-
на на простор на концесија за експлоатација дефиниран 
со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелава, 
и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.598.800,00 7.464.100,00 
Т-2 4.598.607,00 7.464.900,00 
Т-3 4.598.240,00 7.464.550,00 
Т-4 4.597.665,00 7.464.220,00 
Т-5 4.598.330,00 7.463.600,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,70 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
  Бр. 23-3094/1                    Претседател на Владата      

  30 јуни 2003 година             на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

1042. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/2002) 
и член 88 од Законот за минералните суровини (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 18/99 и 
29/2002), Владата на Република Македонија,на седни-
цата одржана на 25 јуни 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА EKСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА ВОДА 
НА ТЕРМОКОМЕРЦ ДИМКО ДООЕЛ, СКОПЈЕ, НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ ГЛАДНИЦА КАЈ С. ДРАГОМАНЦЕ,  

ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
 
1. На ТЕРМОКОМЕРЦ Димко ДООЕЛ, Скопје се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина минерална вода на локалитетот Гладница кај с. 
Драгоманце, општина Старо Нагоричане, со површина 
на простор на концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелава, 
и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
А 4.676.000,00 7.570.500,00 
Б 4.675.000,00 7.570.500,00 
В 4.675.000,00 7.571.500,00 
Г 4.676.000,00 7.571.500,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=1,00km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
  Бр. 23-2884/1                    Претседател на Владата      

  25 јуни 2003 година             на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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1043. 
Врз основа  на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002),  Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  9 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВО-
ДОСТОПАНСКИ  ДЕЈНОСТИ  ХС �ЗЛЕТОВИЦА� 

- ПРОБИШТИП ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 
 
1. Ванче Мијалчев се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извр-
шување на водостопански дејности ХС �Злетовица� - 
Пробиштип, а за член на Управниот одбор на ова јавно 
претпријатие се именува Марија Милошевска, технич-
ки секретар и архивар. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
      Бр. 17-641/4                         Претседател на Владата 
9 јуни  2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1044. 
Врз основа  на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99 и 29/2002),  Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на  9 
јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА  УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЕМАУЦ �ГОШО 

ВИКЕНТИЕВ� - КОЧАНИ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Електро-машинскиот и автосообраќаен училишен цен-
тар �Гошо Викентиев� - Кочани се разрешуваат: 

- Драги Јакимов, 
- Владо Јорданов. 
2. За членови на Училишниот одбор на Електро-ма-

шинскиот и автосообраќаен училишен центар �Гошо 
Викентиев�-Кочани се именуваат: 

- м-р Денчо Николов, раководител во АД �Вита-
минка� - Прилеп - СФК - Кочани, 

- Киро Стојанов, дипл. правник, вработен во Упра-
вата на имотно-правни работи - Кочани. 

3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
      Бр. 17-2237/2                       Претседател на Владата 
9 јуни  2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1045. 
Врз основа  на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99 и 29/2002),  Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на  9 
јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА  УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ  �ЃОРЧЕ 

ПЕТРОВ� - ПРИЛЕП 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Државното средно училиште �Ѓорче Петров� - Прилеп 
се разрешуваат: 

- Рубин Велески, 
- Поликсенија Боцеска Миоска. 

2. За членови на Училишниот одбор на Државното 
средно училиште �Ѓорче Петров� - Прилеп се именуваат: 

- Горан Сугарески, дипл. правник, приватен сопс-
твеник, 

- Габриела Шукуроска, вработена во Градски музеј 
- Прилеп. 

3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
      Бр. 17-2238/2                      Претседател на Владата 
9 јуни  2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1046. 
Врз основа  на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99 и 29/2002),  Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на  9 
јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА  УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА  УСО  �КОЧО 

РАЦИН� - СВЕТИ НИКОЛЕ  
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

УСО �Кочо Рацин� - Свети Николе се разрешуваат: 
- Сашо Бошков, 
- Стево Петров. 
2. За членови на Училишниот одбор на УСО �Кочо 

Рацин� - Свети Николе се именуваат: 
- Јордан Ѓорчев, дипл. правник, 
- Љубе Костов, дипл. инженер технолог. 
3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
      Бр. 17-2549/2                      Претседател на Владата 
9 јуни  2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1047. 
Врз основа  на член 96 од Законот за основното 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99 и 29/2002),  
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на  9 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  НА  
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА  ОУ  �СТИВ НАУМОВ�  

С. ПЛАСНИЦА - МАКЕДОНСКИ  БРОД 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Стив Наумов� - с. Пласница - Македонски Брод се 
разрешуваат: 

- Шефкија Алиоски, 
- Севдет Саитоски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училишни-

от одбор на ОУ �Стив Наумов� - с. Пласница - Маке-
донски Брод се именуваат: 

- Сулејман Мустафоски, приватен стопанственик од 
с. Преглово, 

- Назмија Нурчески, вработен во �Пуцко Петрол� - 
с. Ижиште. 

3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
      Бр. 17-2579/2                       Претседател на Владата 
9 јуни  2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
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1048. 
Врз основа  на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 6/2002),  Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  9 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА 

ВРАБОТЕНИТЕ  
1. Марјан Копевски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со објекти за спорт во сопственост на 
Република Македонија, а за член на Управниот одбор 
на ова јавно претпријатие од редот на вработените се 
именува Мирјана Костоска, директор на Подружницата 
Прилеп. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
      Бр. 17-2693/2                       Претседател на Владата 
9 јуни  2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1049. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 9 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 
38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за   
здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 
25/2000, 34/2000, 96/2000 и 11/2002), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 2.06.2003 
год на, донесе и

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИ-
ТЕ КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА, ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ ЗА ТРАНСПЛАНТИРАНИ 
БОЛНИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЦИТОСТАТИ-
ЦИ, ИНСУЛИН, ХОРМОН ЗА РАСТ И ЛЕКУВАЊЕ 
НА БОЛНИ ОД ХЕМОФИЛИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА  
I. МЕРКИ  

1. Болни со хронична бубрежна инсуфициенција  
и нивно третирање со дијализа  

Според податоците добиени од центрите за хемоди-
јализа, бројот на болните со хронична бубрежна инсу-
фициенција кои се на дијализа (хемодијализа и перито-
неална дијализа) во Република Македонија, во 2003 го-
дина се очекува да биде 1.300 и 20 странски државјани, 
односно вкупно 1.320 болни. 
Основен критериум за започнување на лекувањето 

со дијализа претставува терминален стадиум на отсус-
тво на функцијата на бубрегот. За да се одржат овие 
болни во живот мора постојано да бидат на дијализа. 
Согласно доктринарните ставови на медицинската 

наука за успешно лекување на болните со хронична бу-
брежна инсуфициенција и нивното оспособување за вр-
шење на секојдневните активности, оптимално секој бо-
лен треба да биде три пати неделно третиран со дијали-
за, односно потребни се 156 дијализи за еден болен го-
дишно. Според тоа за 1.300 болни во 2003 година треба 
да се извршат 205.920 дијализи. За секоја дијализа по-
требен е по еден дијализер (се користи еднократно), ле-
кови за процесот на дијализа и материјални трошоци. 
Исто така потребно е да се направи по една лабора-

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

фрологија, Заводот за нефрологија во Струга и 17-те 
центри за дијализа во Републиката. 

2. Трансплантација на органи  
Заради ограничените можности и услови за вршење 

на трансплантација на органи во Клиничкиот центар - 
Скопје во 2003 година планирано е да се извршат околу 
20 пресадувања на бубрези. За успешноста на трансп-
лантацијата покрај кадровските, просторните и технич-
ките можности, потребно е да се обезбедат и имуносу-
пресивни лекови кои ќе го спречат процесот на отфрла-
ње на трансплантатот Sandimun Neoral и Cell Cept. 
Трансплантација на бубрези ќе се врши на Клини-

ката за урологија по претходна типизација на ткивата 
во Републичкиот завод за трансфузиологија, а пост-
трансплантациониот рехабилитационен третман ќе се 
обавува на Клиниката за нефрологија. 
Во 2003 година планирано е да се извршат околу 20 

нови пресадувања на коскена срцевина. Транспланта-
цијата на коскената срцевина ќе се изврши на Клиника-
та за хематологија. За успешноста на трансплантација-
та на коскена срцевина за сите болни потребно е да се 
обе беди имуносупресивниот лек Sandimun Neoral. з

 
3. Малигни аболувања з 

Овие заболувања претставуваат многу сериозен 
здравствен, социјален и економски проблем, заради те-
жината на заболувањето, должината на лекувањето, 
долготрајната неспособност за работа како и лошата 
прогноза. 
Според статистичките податоци во Република Ма-

кедонија во 2003 година се очекува да има околу 6000 
заболени од разни видови на малигни заболувања. За 
поефикасна онколошка заштита од малигните заболу-
вања ќе бидат вклучени Клиниката за хематологија, 
Клиниката за детски болести, Хируршките клиники, 
Институтот за онкологија и радиотерапија и други 
здравствени установи во Републиката. Оваа онколошка 
заштита ќе се состои во рано откривање и ефикасно ле-
кување на заболените. Лекувањето на малигните забо-
лувања вклучува хируршки третман, зрачење, давање 
на цитостатици. Лепезата на цитостатици е широка, а 
тре манот со нив е долготраен. т

 
4. Шеќерна болест  

Шеќерната болест се јавува кај околу 5,5% од насе-
лението во нашата Република. Според податоците од 
Клиниката за ендокринологија во Република Македо-
нија во 2003 година се очекува да има околу 100.000 
заболени од шеќерна болест од кои 12.000 инсулин за-
висни болни. Основниот критериум за инсулинска те-
рапија е потполното отсуство на лачење инсулин од 
панкреасот.  

5. Хормо  за pacт н 
Хормонот за раст се користи кај децата каде што е 

пореметен процесот на растење пред се заради недо-
статок на овој хормон. Co неговата употреба се воспо-
ставува рамнотежа и на сите функции во организмот. 
Во Република Македонија годишно околу 56 деца 

имаат потреба од хормонска терапија. Вкупната бројка 
на децата кои треба да примаат хормон за раст се опре-
делува врз медицински критериуми. Хормонот за раст 
се дава на децата кај кои не е завршено затворање на 
епифизните рскавици. 

 
6. Хемо илија ф 

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. Доколку овие болни адекватно и на-
времено не се лекуваат кај нив можат да настанат сери-
озни компликации, како и траен инвалидитет. 
Според статистичките податоци на Републичкиот 

завод за трансфузиологија во Република Македонија се 
регистрирани 160 пациенти со хемофилија А и 60 па-
циенти хемофилија Б. Европската и светската асоција-
ција на хемофиличарите препорачуваат лекување со 
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фактор VIII или фактор IX. Употребата на фактор VIII 
или фактор IX е неопходна во лекувањето на овие бол-
ни заради минимизирање на ризикот од трансмисија на 
вируси, особено на ХИВ - вирусот, поефикасно лекува-
ње на болните со што би се намалиле трошоците за 
болничко лекување, намалување на последиците кај 
болните во однос на инвалидитет, со можност за нивно 
вклучување во секојдневниот живот. 
Во животно загрозувачки ситуации, како и во пре-

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

лија Б во 2003 година потребно е да се набават 
6.000.000 I.E. на фактор VIII и 2.000.000 I.E. фактор IX. 

 
II. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  ПРОГРАМАТА  НА

 
За спроведување на мерките и активностите од 

Програмата за обезбедување средства за болните кои 
се третираат со дијализа, за набавка на лекови за 
трансплантирани болни и за набавка на цитостатици, 
инсулин, хормон за раст и за лекување на болните од 
хемофилија во 2003 година, потребни се: 

 
Ред. 
број Опис Износ 

 
1 Финансиски средства за болните 
кои се третираат со дијализа: 
- Вкупен број на болни кои се тре-
тираат со дијализа -1,320 
(1300+20 странски државјани) 
- Број на неосигурени лица кои се 
третираат со дијализа-13 лица 
- Потребни средства за дијализа 
а) Трошоци за дијализери, лекови 
за процесот на дијализата и други 
материјални трошоци 
- за 1 болен потребни се 3 дијали-
зи неделно х 52 недели = 156 ди-
јализи годишно 
- Цена по еден дијализер  

800.00 денари 
- Лекови за процесот на дијализа 
                               2,644.00 денари 
- Цена на материјални трошоци 

 3,729.00 денари 
Вкупно по една дијализа 

       7,173.00 денари 
Вкупни трошоци за дијализери, 
лекови за процесот на дијализата 
и други материјални трошоци за 
еден болен  
- годишно 156x7,173.00 денари = 
1,118,988.00 денари 
б) Услуги што ги користат болни-
те кои се третираат со дијализа за-
должително еднаш месечно 
- Лабораториски анализи 

       3,300.00 денари 
Вкупни лабараториски трошоци 
за еден болен  
-годишно 12 х 3,300.00 денари = 
39,600.00 денари 
в) Дијагностички испитувања 
(Екг, Ехо, Ртг, Доплер) просечно 
двапати годишно 4,670.00 денари 
Вкупни трошоци за дијагностич-
ки испитувања  
-годишно 2 х 4,670.00 денари = 
9,340.00 денари 
Вкупни трошоци за дијализа за 
едно лице - годишно (а + б + в) = 
1 ,167,928.00 денари 

 - Потребни средства за дијализа 
за неосигурени лица 13 x 1,1 
67,928.00 денари 15,183,064.00

 - Потребни средства за дијализа 
за странски државјани 20 х 
1,167,928.00 денари 23,358,560.00

 Потребни средства за неосигуре-
ни лица и странски државјани  38,541,624.00

 Потребни средства за партиципаци-
ја за осигурени лица - 1287 осигуре-
ни лица кои се третираат со дијали-
за х 7,135.00 денари годишно  9,182,745.00

 Вкупно потребни средства од Бу-
џетот на Републиката за неосигу-
рени лица, странски државјани и 
партиципација за осигурени лица 47,724,369.00

2
  

Финансиски средства за набавка 
на CellCept и Sandimun Neoral:  

  

 а)  во 2003 година се планира да се 
извршат 20 трансплантации на бу-
брег за кои се потребни: 
 -  Sandymun Neoral 1600 скатули х 
8,853.00 денари = 14,164,800.00 де-
нари;  
- CellCept 576 скатули х11,330.00 
денари = 6,526,080.00 денари; 
Вкупно: 20,690,880.00 денари  

 

 За 80 стари случаи потребни се: 
Sandymun Neoral 3200 скатули х 
8,853.00 денари = 28,329,600.00 де-
нари  
- Cellcept 2.304 скатули 11,330.00 
денари = 26,104,320.00 денари 
Вкупно: 54,433,920.00 денари  

  

 ВКУПНО: 75, 124,800.00   
 б) во 2003 година се планира да се 

изврши трансплантација на коске-
на срцевина за 20 нови случаи за 
кои е потребно: 
- 200 Amp. Sandimun Neoral од 
250 mg x 1,029.00 ден = 
205,800.00 денари и 
- Cap. Sandimun Neoral од 100 mg, 
220 скатули x 17,707.00 денари = 
3,895,540.00 денари 
За 14 стари случаи потребни се: -
Cap. Sandimun Neoral од 100 mg, 
154 скатули x 17,707.00 денари = 
2,726,878.00 денари 
ВКУПНО: 6,828,218.00 

 

 в) во 2003 година има 2 стари слу-
чаи на трансплантирани болни на 
црн дроб, за кои се потребни: 
- Cap. Sandimun Neoral од 100 mg, 
22 скатули x 17,707.00 денари = 
389,554.00 денари 
- CellCept 58 скатули х11,330.00 
денари = 657,140.00 денари; 

 

 ВКУПНО: 1,046,694.00  
 ВКУПНО (а + б + в) = 82,999,712.00  

денари 
 

 Потребни средства за неосигурени 
лица (20% од вкупните средства) 16,599,942.00

 Потребни средства за партиципа-
ција за осигурени лица 131 х 
7,135.00 денари 934,685.00

 Вкупно потребни средства од Бу-
џетот на Републиката за неосигу-
рени лица и партиципација за оси-
гурени лица 17,534,627.00



4 јули 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 45 - Стр. 5 
 

3 1. Финансиски средства за хемио-
терапија, радиотерапија и хирур-
шко лекување на лица со малигни 
заболувања:  

 - Хемио терапија - просечно за ед-
но заболено лице по 12,204.00 де-
нари  

 - Радиотерапија (зрачење) и хирур-
шко лекување за едно заболено ли-
це просечно по 19,250.00 денари  

 Вкупно потребни средства за едно 
заболено лице просечно 31,454.00 
денари  

 Потребни средства за неосигуре-
ни лица 1,200 х 31,454.00 денари 37,744,800.00

 Потребни средства за партиципа-
ција за осигурени лица 4,800 х 
7,135.00 денари 34,248,000.00

 2. Превентивни иследувања на 
малигни заболувања на неосигу-
рени лица на ризични групи 2,640,000.00

 Вкупно потребни средства од Бу-
џетот на Републиката за неосигу-
рени лица и партиципација на 
осигурените лица 74,632,800.00

 
4 Финансиски средства за набавка 
на инсулин:  

 1 .- Во 2003 година со инсулин ќе 
бидат третирани окулу 12.000 лица  

 Вкупно потребни годишни финан-
сиски средства за инсулинска тера-
пија се- 300.731.395,00 денари  

 Потребни средства за неосигура-
ни 2400 лица х 25.060.00 денари 
по лице  60.144.000,00 

 Потребни средства за партиципа-
ција за 9600 осигурени лица х 7.1 
35,00 денари  68.496.000,00 

 2. Превентивни иследувања на 
неосигурани лица кои припаѓаат 
на ризичните групи  600.000,00 

 Вкупно потребни средства од Бу-
џетот на Републиката за неосигу-
рените лица и партиципација на 
осигурените лица  129.240.000,00 

 
5 Финансиски средства за набавка 
на хормон за раст 

 Број на корисници на хормон за 
раст -56 деца  

  Просечни годишни потреби по де-
те-721.000.00 денари  

  Вкупно потребни средства за 56 де-
ца 40.395.000,00 денари годишно    

  Потребни средства за неосигурани 10 
деца х 721.000.00 денари годишно  7.210.000,00

  Потребни средства за партиципа-
ција за осигурени 46 деца х 
4.077,00 денари  187.542,00 

  Вкупно потребни средства од Бу-
џетот на Републиката за неосигу-
рените лица и партиципација на 
осигурените лица  7.397.543,00 

 
6 Финансиски средства за набавка 
на фактор УП.Фактор VIII и фа-
ктор IX  

 а) за 2003 година за 160 лица со хе-
мофилија A потребни се 6.000.000I.E. 
фактор VIII во вкупен финансиски 
износ од 152.400.000,00 денари   

 б) за 2003 година за 60 лица со хе-
мофилија Б потребни се 2.000.000 
I.Е.фактор IX во вкупен финанси-
ски износ од 50.000.000,00 денари  

 Потребни средства за неосигурани 
лица(20% од вкупните средства)  40.640.000,00 

 Потребни средства за партиципа-
ција за осигурени лица 176 х 
7.135,00 денари  1 .255.760,00 

 Вкупно потребни средства од Бу-
џетот на Републиката за неосигу-
рени лица и партиципација за оси-
гурени лица  41.895.760,00 

 
Вкупните средства за реализација на програмата из-

несуваат 321,259,798.00 денари. 
Средствата за здравствените услуги и лековите на 

осигурените лица намалени за износот на партиципа-
ција на осигурените лица се обезбедуваат од Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, врз основа на 
договор помеѓу Фондот и здравствените установи. 
Здравствените организации кои се извршители во 

Програмата, најдоцна до 15.01.2004 година да достават 
до Министерството за здравство извештаи за реализи-
раните мерки и активности во 2003 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија  
за 2003 година, во износ од 75,377,000.00 денари, а 
остатокот од средствата од тековното работење на јав-
но здравствените организации. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на  

Република Македонија". 
 

    Бр. 23-2525/1        Претседател на Владата 
2 јуни 2003 година                  на Република Македонија, 
         Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1050. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 5 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" 6р. 38/91, 46/93 и 55/95), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 2.06.2003 
год на, донесе и 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД СИДА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
ВОВЕД  

Годишната програма за заштита на населението во 
Република Македонија од синдромот на стекнат недо-
статок на имунитет - СИДА за 2003 година ќе се спрове-
де согласно препораките од Програмата на Обединети 
нации за спречување и сузбивање на HIV/SIDA во све-
тот - UNAIDS (UNICEF, UNDPA, UNFPA, UNESCO, 
WHO, WORLD BANK) и ги опфаќа следните мерки и 
активности: 
а) систем на програмски епидемиолошки испитува-

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

ление во Република Македонија, а особено за загрозе-
ните популациони групи. 

 
а) Систем на програмски епидемиолошки  

испитувања и надзор  
Системот на програмски епидемиолошки испитува-

ња и надзор опфаќа: 
Следење на програмска и епидемиолошката состој-

ба во светот и кај нас, компаративна анализа и предлог 
мерки, како и следење на светските и домашните 
искуства и достигнувања во оваа област. 
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Организирање на епидемиолошки испитувања и на-

времено откривање на заболените од СИДА и лица за-
разени со ХИВ вирусот, првенствено кај одделни ри-
зични категории на население. 
Организирање на здравствен надзор над заболените 

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

питализираните болни по епидемиолошки индикации. 
 

б) Лабораториски испитувања  
Тестирање на крвта со цел да се утврди присуство на 

вирусот на СИДА, се врши во здравствени организации. 
Тестирањето на крвта со цел да се утврди присус-

тво (заразеност) со ХИВ вирусот, односно утврдување 
на антитела или антиген на вирусот, се врши со приме-
на на високософистицирани дијагностички методи 
ELISA, ELFA и други поосетливи методи, како и кон-
фирмација со тестот Western -blot. 
Дефинитивна лабораториска дијагноза за носителс-

тво на ХИВ, односно утврдување на антитела или ан-
тиген на вирусот се врши во двете референтни лабора-
тории на Републичкиот завод за здравствена заштита - 
Скопје и Клиниката за инфективни заболувања и фе-
брилни состојби при Клиничкиот центар - Скопје. 

 
в) Едукација на здравствените работници  

За едукација и информирање на здравствените ра-
ботници во Република Македонија се организираат 
предавања, семинари, стручни состаноци, трибини и 
друго. Здравствените работници редовно ќе бидат ин-
формирани за епидемиолошката состојба во земјата и 
светот, најновите медицински достигнувања во областа 
на превенцијата и лекувањето на СИДА-та, како и со 
сите нови доктринарни стручни ставови. 
Клиниката за заразни болести и фебрилни состојби 

при Клиничкиот центар-Скопје ги изготвува доктри-
нарните ставови за дијагностика, лекување и други ас-
пекти на СИДА-та, а Републичкиот завод за здравстве-
на заштита ги изготвува стручните упатства за здрав-
ствените работници. 

 
г) Здравствено-во питна активност с 

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

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

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

спроведува: 
- организирање на предавања со соодветна содржи-

на во работните и другите организации и заедници; 
- воведување постојани рубрики во дневниот печат 

со информација за епидемиолошката состојба, совети, 
новини во поглед на медицинските достигнувања, раз-
ни соопштенија, прашања и одговори и друго; 

- соработка со радиото и телевизијата во информа-
тивните и здравствено - воспитни емисии, вклучувајќи 
и спотови; 

- во работата со посебно загрозени категории на   
население се применуваат посебни методи на  воспита-
ние во согласност со специфичностите на тие катего-
рии (и.в. наркомани, деликвенти, проститутки, работ-
ници во земјите со висок ризик на зараза и сл.) 

- спроведување на здравствено - воспитна актив-
ност со посебен пристап кон лицата заразени со ХИВ 
вир сот. у

 
1. Активности на Републичкиот завод  

за здравствена заштита  
За остварување на целите и активностите утврдени 

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

- учествува во изготвувањето на годишните плано-
ви на заводите за здравствена заштита за спречување 
на ширењето на СИДА-та посебно во подрачјата со по-
голем ризик; 

- организира регионални советувања и семинари во 
соработка со заводите за здравствена заштита, подрач-
ните ХЕ служби и подрачните државни санитарни и 
здравствени инспектори наменети за медицинските цен-
три, здравствените домови и  приватни здравствени ор-
ганизации, на кои здравствените работници ќе се   запоз-
наат поблиску со моменталните епидемиолошка состој-
ба  со ова заболување во државата, новите терапевтски 
пристапи како и други новини во врска со СИДА-та; 

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

- врши надзор и стручна помош во здравствените 
организации; 

- ќе изврши околу 30 епидемиолошки испитувања и 
800 серолошки анализи по епидемиолошки индикации 
заради откривање на изворите и патиштата на пренесу-
вањето на СИДА-та, подобрување на знаењата за одне-
сувањето на ризични популациони групи; 

- здравствено-воспитната дејност ќе се унапреди 
преку посебни предавања за СИДА-та во поголемите 
средни училишта, факултети, училишни и студентски 
домови во Републиката, наменети за ученици, студенти 
и наставниот кадар; 

- организира лонгитудинално следење на сите серо-
позитивни лица во Републиката, со цел да се утврди 
должината на траењето на асимптомниот период на но-
сителство на вирусот и факторите кои на тоа влијаат. 
Го следи порастот на серопозитивитетот и факторите 
кои допринесуваат за неговиот пораст; 

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

- ги следи најновите светски сознанија за болеста 
преку обезбедување на стручна литература и упатства 
од СЗО, имплементирајќи ги во активностите на заво-
дите за здравствена заштита предвидени во Програма-
та, а која е координирана од РЗЗЗ; 

- изготвува предлог Програма за заштита на населе-
нието од СИДА во Република Македонија за 2004 го-
дина до 31.10.2003 година. 

- изготвува извештај на годишната програма за 
спречување на ширењето на ХИВ/СИДА за Република 
Македонија за 2003 година најдоцна до 31.01.2004 и 
шестмесечен извештај за периодот од 01.01 .-30.06 за 
2003 најдоцна до 30.08.2003 и ги доставува до Мини-
стерството за здравство. 

 
2. Активности на заводит  за здравствена заштита е 
За остварување на целите и активностите утврдени 

со оваа програма, заводите за здравствена заштита ги 
спроведуваат следните мерки и активности: 
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- активно ја спроведуваат Програмата за подрачјата 
на општините кои ги покриваат со решението за осно-
вање и општините произлезени од сегашната територи-
јална поделба; 

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

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

- заради рано откривање на нови болни и заразени 
со вирусот на СИДА, како и изворите  и патиштата на 
пренесување, вршат епидемиолошки испитувања во 
општините кои ги покриваат; 

- за секој утврден болен од СИДА односно носител 
на ХИВ вирусот, пополнуваат посебен прашалник 
(пријава), за носителство на вирусот, заболување - смрт 
од СИДА и истиот го доставуваат до РЗЗЗ; 

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

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

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

- изготвуваат годишен извештај за реализација на   
Програмата за заштита на населението од СИДА за 
2003 година и го доставуваат до Републичкиот завод за 
здравствена заштита најдоцна до 15.01.2004 година; 

- изготвуваат предлог програма за заштита на насе-
лението од СИДА за своето подрачје за 2004 година и 
по еден примерок доставуваат до Републичкиот завод 
за здравствена заштита најдоцна до 31.07.2003 година, 
со свои предлог мерки и активности за следната кален-
дарска година. 

 
3. Активности на Институтот за епидемиологија и 
биостатистика со медицинска информатика при 

Медицинскиот факултет  
Институтот за епидемиологија и биостатистика со    

медицинска информатика при Медицинскиот факултет 
изготвува: 

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

- организира и спроведува епидемиолошки истра-
жувања (анамнестички и кохортни) во Република Ма-
кедонија во повеќе региони во државата, заради проце-
на на преваленцијата и инциденцијата на болни од СИ-
ДА и ХИВ позитивни лица и согледување евентуални 
каузални асоцијации меѓу одреден ризик или фактори 
и дистрибуција на оваа болест меѓу специфични попу-
лациони групи, заради тестирање на формулирани спе-
цифични тентативни емпириски проверливи работни 
претпоставки за идентификација на ризик факторите 
што се асоцирани со оваа болест во нашата држава; 

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

- лонгитудинални студии за следење на болните и 
ХИВ позитивните лица во државата, со цел да се утвр-
ди кај колку од нив  ќе се појави егзарцербација на бо-
леста, односно други проблеми како компликација ка-
ко и за идентификација на факторите кои се асоцирани 
со тие појави. 

4. Активности на Клиниката за инфективни  
болести и фебрилни состојби  

Клиниката за инфективни болести и фебрилни со-
стојби врши тестирање на крвните примероци (1500) за 
утврдување на присуство на ХИВ антитела кај: 

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

 
Потребни средства за пограмата 

Ред. 
бр. Назив Износ во 

денари 
1.  Активности на Републички завод за 

здравствена заштита (1 ,000 теста х 
670 денари )  670,000.00

2.  Активности на заводите за здрав-
ствена заштита  

  333 Скопје  (960 теста х 670 денари)  643,200.00 
  333 Битола  (320 теста х 670 денари)  214,400.00 
  333 Прилеп  (250 теста х 670 дeнари)  167,500.00 
  333 Тетово  (420 теста х 670 денари)  281,400.00 
  333 Велес  (250 теста х 670 денари)  167,500.00 
  333 Охрид  (250 теста х 670 денари)  167,500.00 

333 Кочани  (150 теста х 670 денари)  100,500.00 
333 Куманово (350 теста х 670 денари)  234,500.00 
333 Штип  (200 теста х 670 денари)  134,000.00 
333 Струмица (150 теста х 670 денари)  100,500.00 

3.  Здравствено-воспитни активности 
на РЗЗЗ и 333  1,100,000.00 

4.  Активности на Клиниката за инфе-
ктивни болести и фебрилни состојби 
при клинички центар (1 ,500 теста х 
670 денари)  1,005,000.00 

5.  Институт за епидемиологија и био-
статистика со медицинска информа-
тика при Медицински факултет  500,000.00 

6.  Партиципација за 6 осигурани лица 
X 7.135,00  42,810.00 

       ВКУПНО:  5,528,810.00 
 
Средствата ќе се исплатуваат врз основа на доста-

вени фактури и извештаи за извршената работа. 
 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

Вкупните средства за реализација на програмата из-
несуваат 5,528,810.00 денари. 
Средствата за здравствените услуги и лековите на 

осигурените лица се обезбедуваат од Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија, врз основа на дого-
вор помеѓу Фондот и здравствените установи. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година, во износ од 5,528,000.00 денари, а оста-
токот од средствата од тековното работење на јавно 
здравствените организации. 
Оваа програма се објавува во  "Службен  весник  на 

Република Македонија". 
 

    Бр. 23-2527/1        Претседател на Владата 
2 јуни 2003 година                  на Република Македонија, 
         Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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1051. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 
38/91,46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за 
здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" 6р. 
25/2000,34/2000, 96/2000 и 11/2002), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 2.06.2003 
год на, донесе и 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУ-
ШЕВНИ РАСТРОЈСТВА И БОЛЕСТИ НА ЗАВИС-
НОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 

ГОДИНА  
Душевните растројства и болестите на зависностите 

се голем здравствен проблем, но во исто време и голем 
социјален и економски проблем. 
Овие проблеми не може да се решаваат само со 

здравствени мерки. Неопходно е учество на програм-
ско организирани мерки од повеќе субјекти во општес-
твото со доминантна улога на социјалниот сектор. 
Душевните болести опфаќаат широк круг на заболу-

вања, вклучувајќи ги органските и симптоматските рас-
тројства, растројства во однесувањето настанати како 
последица на употреба на психоактивни супстанци, ши-
зофренија, шизотипни и налудничави растројства, рас-
тројства на расположението (афективни растројства), ду-
шевна заостанатост и други душевни растројства. 
Светските искуства покажуваат дека од вкупно ди-

јагностицираните болни повеќе од една половина оста-
нуваат хронично хоспитализирани повеќе години, па и 
доживотно. За таков долготраен болнички медицински 
третман кој, по правило е најлош и изразито неповолен 
за самите пациенти, потребни се значителни финанси-
ски средства, кои во досегашната пракса во најголем 
дел беа на товар на здравственото осигурување. 
Болестите на зависности, исто така, се голем здрав-

ствен, но уште повеќе општествено - социјален проб-
лем. Република Македонија е во период кога употреба-
та и злоупотребата на дроги и алкохол е во значителен 
пораст. Брз пораст на бројот на зависници од алкохол и 
особено од опојни дроги е забележан по 1990 година, а 
поназначено од 1995 година, кога голем број на семејс-
тва побарале помош за третман. Се уште, за жал, не е 
направена потполна анализа за бројот на лицата - за-
висници од дроги, алкохол и други психоактивни суп-
станци, меѓутоа според проценките во Република Ма-
кедонија има 8.000 зависници од хероин, 15.000-20.000 
лица пробатори или експериментатори на дроги и око-
лу 60.000 лица кои имаат проблеми со алкохолот. Тре-
ба да се има предвид дека се помасовна е употребата и 
злоупотребата на опојните дроги и алкохолот кај мла-
дите, кои првиот контакт со алкохолот и опојната дро-
га го имаат на се помлада возраст, а исто така зачестен 
е и бројот на жени зависници. 
Во моментот освен алкохолот во Републиката најз-

лоупотребувани дроги се хероинот и марихуаната, но 
во последнава година се забележува пораст на употре-
ба на синтетски дроги од типот на екстази, ЛСД, како и 
кокаин и крек. 
И покрај ваквата алармантна состојба сеуште најго-

лем проблем за решавање на овие сериозни социјално-
медицински појави, болести и проблеми е товар на 
здравството и здравственото осигурување. 
За целосно, адекватно и ефикасно решавање на 

овие проблеми неопходно е вклучување на пошироката 
општествена заедница. Имено, за третман на оптуже-
ните и осудените лица финансиските обврски за леку-
вање на душевните растројства и болестите на зависно-
сти (од опојни дроги и/или алкохол) треба преку мини-
стерството за правда да се издвојуваат финансиски 
средства. За неосигурените лица лекувањето, независ-
но дали е болничко, во дневна или душевна болница, 
обврската треба да ја преземе буџетот на државата пре-
ку министерството за труд и социјална политика. 

Душевните растројства и болестите на зависностите 
во најголем број се третираат во трите специјализирани 
психијатриски болници во Скопје, Демир Хисар и Не-
горци. 
Во трите специјализирани психијатриски болници 

се третираат вкупно 1,830 лица од кои: 
- 1,260 - сместени болнички; 
- 570 - сместени во дневни болници. 
Од болничко згрижени болни: 
- 120 лица се со судска одлука за изречена мерка за-

должително лекување и чување во болнички услови, 
- 120 лица се неосигурени по ниту еден основ од  

Законот за здравственото осигурување; 
- 30 лица се зависници се неосигурени по ниту еден 

основ од Законот. 
Од овие податоци се гледа дека во трите болници во 

Републиката сместени се 270 лица за кои не постои ос-
нов на осигурување и кои поради начинот на финанси-
рање, во досегашната пракса се финансирани од Фондот 
за здравствено осигурување. За овие лица обврската за 
плаќање на трошоци за лекување во иднина треба да ја 
преземе Буџетот на Републиката, како што е опишано. 
Покрај тоа, во овие болници се сместени 990 

душевно болни - осигурени лица од кои околу 510 се 
во акутна фаза на болеста т.е. лица на кои им е потре-
бен медицински третман, а средствата се на товар на 
Фондот за здравствено осигурување. 
Останатите 480 лица долготрајно сместени во овие 

болници се во хронична фаза на болеста, за истите ме-
дицинскиот третман може да се изврши во дневни бол-
ници, во амбулантски или домашни услови. 
Долготрајниот болнички престој на овие болни е 

причинет од социјалниот момент поради кој досега не 
е востановен друг начин на нивно сместување. 
Долготрајниот престој на овие лица во психијатри-

ски болници се должи на отпорот на пациентите да ја 
напуштат болницата, неподготвеноста на семејствата 
да ги прифатат во домашни услови, нетолерантноста на 
средината во која пациентот евентуално би се вратил, 
но и лошата пристапност и развиеност на вонболнич-
ките служби во местата во кои болните живееле пред 
нивното доаѓање во болница. Оваа категорија на болни 
е многу ретко посетувана од домашните, па целокупна-
та грижа за нивниот престој, медицинскиот третман, 
како и другите нивни потреби се оставени исклучиво 
да ги решаваат здравствените установи. 
Од ова може да се заклучи дека кај долготрајно хос-

питализираните болни грижата, негата и сместувањето 
не претставуваат здравствени проблеми туку социјален 
проблем, за кој треба да се грижи Републиката со обез-
бедување на средства за посебни социјални програми. 
Од друга страна пак, еден дел од овие болни имаат 
лични пензии или примаат социјална помош, но бидеј-
ќи се сместени во болнички услови средствата не ги 
користат лично, туку нивните семејства кои во повеќе-
то случаи не се грижат за нив. 

 
I. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  ПРОГРАМАТА  НА

 
За реализација на мерките и активностите предви-

дени со Програмата за здравствена заштита на лица со 
душевни растројства и болести на зависности во Ре-
публика Македонија за 2003 година потребни се след-
ните средства: 

 

1. Во болници 
Број 
на па-
циенти

Цена на 
болнички 
ден 

Денови 
на ле-
кување 

Износ 

1. Судски случаи  120 900.00 365 39,420,000.00
2. Душевно болни - 
неосигурени лица  120 900.00 365 39.420,000.00

3. Зависници - неоси-
гурени лица  30 1 ,000.00 365 10,950,000.00
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4.  Хронично душевни 
болни за долготрај-
на нега и чување  480 600.00 365 105,120,000.000

5.  Зависници во акут-
на состојба над 30 
до 90 дена  128 1,000.00 60 7,680,000.00

  
202,105,000.00

 
II. Дневни болници 
 

1.  Зависници од алкохол 
над 30 до 90 дена  75 300.00 60 1,350,000.00 

2.  Зависници од дроги - без 
метадон над 30 до 90 дена  60 400.00 60 1 ,440,000.00 

3.  Зависници од дроги - co 
метадон над 30 дена  420 500.00 335 70,350,000.00 

 Вкупно:  
 73,140,000.00 

 Вкупно: I. + II. 275,730,000.00 
 
Партиципација 
- Зависници во акутна со-
стојба сместени во бол-
ница  128 7,135.00 

 

913,280.00 
- Зависници.од алкохол 
во дневни болници  75 7,135.00 

 
535,125.00 

- Зависници од дроги без 
метадон во дневни бол-
ници  60 7,135.00 

 

428,100.00 
- Зависници од дроги со 
метадон во дневни бол-
ници  420 7,135.00 

 

2,996,700.00 
Вкупно за партиципација:  4,873,205.00 
Вкупно за Буџетот и износ за партиципација:  280,603,205.00 
 
Мерките и активностите предвидени со оваа про-

грама за осигурените лица се финансираат според оп-
штите акти на Фондот за здравствено осигурување на  
Македонија, врз основа на договор со здравствените 
установи. 
Здравствените организации кои се извршители во 

Програмата, најдоцна до 15.01.2004 година да достават 
до Министерството за здравство извештаи за реализи-
раните мерки и активности во 2003 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година, во износ од 53,000,000.00 денари, а 
остатокот од средствата од тековното работење на јав-
но здравствените организации. 
Оваа програма ќе се објави во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

    Бр. 23-2535/1        Претседател на Владата 
2 јуни 2003 година                  на Република Македонија, 
         Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1052. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 3 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 
38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за 
здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 
25/2000, 34/2000, 96/2000 и 11/2002), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 2.06.2003 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВА-
ЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ 

ЛУЃЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 2003 ГОДИНА  

Целта на оваа програма е спречување и сузбивање 
на бруцелозата кај луѓето на територијата на целата Ре-
публика преку: 

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

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

- рано и активно откривање, лабораториско докажу-
вање и навремено хоспитализирање на заболените, ка-
ко би се спречиле компликациите, инвалидноста, реци-
дивите и смртноста; 

- континуирано следење и епидемиолошка анализа 
на морбидитетно-морталитетната статистика прикажа-
на во Годишниот извештај во врска со појавата на бру-
целоза во земјата и во светот и 

- здравствено-едукативна, воспитна и промотивна 
активност. 

 
А. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ПРОГРАМАТА 
 
За остварување на целите утврдени со оваа Програ-

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

истражувања во повеќе региони на државата, а во врска 
со начинот на заразувањето и приемчивост на одделни 
специфични возрасни популациони групи, типот на бру-
целата, начинот на дијагностиката, егзацербација на бо-
леста и други проблеми, а врз основа на искуствата од 
земјата и другите држави во кои е присутна бруцелозата; 
Носител: Заводите за здравствена заштита (во ната-

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

2. Изготвување оперативни  планови  за спречување  
и  сузбивање  на бруцелозата во 2003 година и со посе-
бен акцент за општините во кои во изминатите години 
е регистрирана бруцелозата. 
Носители:     333 во соработка со РЗЗЗ. 
3. Организирање најмалку два пати годишно регио-

нални советувања со раководителите и одговорните ра-
ботници на соодветните служби на заводите   за   
здравствена   заштита,   ветеринарната   служба,   како   
и санитарната   и здравствена инспекција и ветеринар-
ната инспекција во општините. 
На советувањата ќе бидат разработени мерките и 

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

штита и Институт за превентивна медицина Воена бол-
ница (во натамошниот текст: ИПМ во ВБ). 

4. Одржување на регионални семинари, на кои 
здравствените работници од Републиката ќе се запоз-
наат со раширеноста на бруцелозата во РМ, со епизоо-
толошката и  епидемиолошката состојба,  со  клинич-
ката слика, дијагностиката и другите  карактеристики  
на бруцелозата,  како  и  со мерките кои треба да се 
спроведуваат за нејзино сузбивање. 
Носители: РЗЗЗ, 333 и ИПМ во ВБ. 
5. Организирање лонгитудионални студии за следе-

ње на прележаните болни во Републиката со цел да се 
утврди кај колку од нив ќе се појави егзацербација на 
болеста, односно други проблеми како компликации на 
прележаната бруцелоза, како и за идентификација на 
факторите кои се асоцирани со тие појави. 
Носител: Институт за епидемиологија. 
6. Микробиолошката лабораториска дијагностика  

на бруцелозата кај луѓето, ќе се врши во лабораториите 
на  заводите  за здравствена заштита, лабораториите  во 
РЗЗЗ и ИПМ во ВБ. За таа цел ќе се извршуваат след-
ните микробиолошки испитувања: ВАВ тест,  Wright 
реакција, Coombs test, (согласно упатствата за сероло-
шка дијагностика на бруцелозата). 
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Носители: микробиолошките лаборатории на заво-

дите за здравствена заштита, РЗЗЗ и ИПМ во ВБ. 
7. Верификација на сомнително-позитивните серо-

лошки наоди, како и стручно-методолошка помош за 
микробиолошката дијагностика. 
Носители: РЗЗЗ и ИПМ во ВБ. 
8. За секој откриен случај на бруцелоза кај луѓето 

или при добиен податок за заболен добиток се вршат  
епидемиолошки и серолошки испитувања, со цел да се 
откријат сите заболени луѓе во таа населба. 
Носители: Заводите за здравствена заштита и  нив-

ните ХЕ служби, РЗЗЗ, ИПМ во ВБ. 
9. Здравствен надзор над ризични групи работници   

(ветеринарните работници, работниците во кланиците,     
кожарската индустрија, млекарници и сточари), ќе се 
врши преку здравствени прегледи во кои се вклучени 
епидемилошко-серолошки испитувања на бруцелозата. 
Носители: 333 и ХЕ служби. 
10. Здравствено-промотивна и воспитна активност 

со изготвување повремени информации, стручни упат-
ства, летоци, брошури, предавања, студии, аудио и ви-
део касети и други материјали и настапи во средствата 
за јавно информирање кои ќе придонесат на полето на 
здравственото воспитание. 
Носители: РЗЗЗ и 333. 
11. Заводите за здравствена заштита и нивните по-

драчни единици изготвуваат тромесечни и годишни из-
вештаи за состојбата со бруцелозата на нивното подрач-
је и преземените мерки и активности за нејзино спречу-
вање и сузбивање. Извештаите ги доставуваат до РЗЗЗ. 
РЗЗЗ по обработка на индивидуалните пријави за 

заразни болести, епидемиолошките анкети и теренски 
увиди, во текот на годината изготвува повремени ин-
формации за состојбата со ова заболување, како и го-
дишен извештај. Годишниот извештај според утврде-
ните програмски активности за минатата година, РЗЗЗ 
го доставува до Министерството за здравство, Држав-
ниот санитарен и здравствен инспекторат, Фондот за 
здравствено осигурување, Ветеринарната инспекција, 
Националниот соработник за бруцелоза и др. 
Носители: РЗЗЗ и 333. 
Министерството за здравство врз основа на извешта-

ите од Републичкиот завод за здравствена заштита, по 
потреба ја известува Владата на Република Македонија. 

 
Б. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕА-

ЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на програмските активности за ис-

питување на појавата, спречувањето и сузбивањето на 
бруцелозата кај луѓето за 2003 година, потребни се 
следните средства : 

 
Ред. 
број Н а з и в Износ во 

денари 
1. Епидемиолошки надзор на терен 

и истражување 1,000,000.00
2. Епидемиолошки анкети ( 1.650 X 

500.00 ден.)     825,000.00
3. ВАВ Тест - 6.000 анализи х 

196,00 денари 1,176,000.00
4. Wright-ова реакција - 4.000 х 

380,00 денари 1,520,000.00
5. Coombs-ов тест - 1.500 х 120,00 

денари    180,000.00
6. Здравствено-воспитни активности     800,000.00
7. Логитудинални студии     200,000.00
8. Партиципација за 265 осигурени 

лица во износ од 7,135.00 денари 1,890,775.00
 ВКУПНО: 7,591 ,775.00

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

та   изнесуваат 7,591,775.00 денари. 
Средствата за здравствените услуги и лековите на 

осигурените лица се обезбедуваат од Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија, врз основа на дого-
вор помеѓу Фондот и здравствените установи. 
Здравствените организации кои се извршители во 

Програмата, најдоцна до 15.01.2004 година да достават 
до Министерството за здравство извештаи за реализи-
раните мерки и активности во 2003 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година, во износ од 7,100,000.00 денари, а оста-
токот од средствата од тековното работење на јавно 
здравствените организации. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

     Бр. 23-2526/1       Претседател на Владата 
2 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1053. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 4 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 
38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за 
здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 
25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 2.06.2003 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА  ПРЕВЕНТИВНИ  МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 
НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
ВОВЕД 

Туберкулозата сеуште претставува актуелен проб-
лем на човештвото. 
Во последните 10 години бројот на заболените од 

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

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

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

светот можат да се инфицираат со туберкулозни баци-
ли резистентни на повеќе лекови. Воочувајќи пораст на 
болните од туберкулоза во целиот свет, како во нераз-
виените и земјите во развој така и во развиените земји, 
Светската Здравствена Организација оваа болест ја 
прогласи за глобален светски проблем и превентивните 
мерки се ставени на прво место за решавање на проб-
лемот на туберкулозата. 
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Во 2001 година во Република Македонија се регистри-

рани 697 болни од активна туберкулоза (35,98/100.000 на-
селение): 622 новозаболени лица и 75 релапси (повторно 
заболени). Од регистрираните болни: 556 болни се од бе-
лодробна туберкулоза и 141 болен е од вонбелодробна ту-
беркулоза. Кај деца до 14 годишна возраст имало 107 слу-
чаи на активна туберкулоза или 15,35% од сите заболени, 
што укажува на се уште неповолна епидемиолошка со-
стојба во Републикава. Умрени од туберкулоза биле 42 
случаи или 2,16/100.000 население. 
Во Република Македонија се уште има голем број на 

привремено згрижени лица кои се сместени во семејства 
и колективни центри, што остава можност за зголемува-
ње на инциденцијата на тубелкулозата во иднина. 

 
I. МЕРКИ 

 
1. Институтот за белодробни заболувања и туберку-

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

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

 
Ред. 
бр. Градови Број на 

прегледи 

1. Кичево 4,000
2. Валандово 2,500
3. Богданци 1,500
4. Гевгелија 6,000
5. Стар Дојран 1,000
6. Миравци 1 ,000
7. Другово    500
8. Зајас 1,000
9. Вранешница    500

10. Осломеј 1,000
11. Демир Капија 1,500
12. Тетово 5,000
13. Ризични групи: Хронични болни во 

психијатриски установи, затворени-
ци и осудени лица во затворите и 
казнено поправни домови, лица при-
времено дислоцирани во бегалски 
кампови; болни на хронична дијали-
за, дијабетичари и други. 4,500

 ВКУПНО:  30,000 
Подрачните единици на Министерството за правда 

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

По извршеното радиофотографско снимање филмо-
вите перманентно се развиваат во рентген лаборатори-
јата на Институтот и сите сомнителни случаи за бело-
дробна туберкулоза и другите белодробни заболувања 
се доработуваат и тоа: клинички, лабораториски и рен-
тгенолошки и бактериолошки, во Институтот и пнеу-
мофтизиолошките диспанзери или рентген кабинети во 
општините. 
По завршеното снимање и доработката се изготвува 

анализа на наодите, а болните се упатуваат на диспан-
зерско или болничко лекување. 

2. Институтот за белодробни заболувања и туберку-
лоза на Република Македонија врши стручен надзор 4 
пати годишно над работата на диспанзерите за бело-
дробни заболувања и туберкулоза и болниците, однос-
но одделенијата за лекување на пнеумофтизиолошки 
болни при медицинските центри и здравствените домо-
ви на Републиката, на микробиолошките лаборатории 
кои вршат бактериолошка дијагноза на туберкулозата 
над здравствените работници вработени во нив. Стру-
чен надзор ќе се врши еднаш годишно на другите 
здравствени служби што се занимаваат со борба про-
тив туберкулозата на подрачјето на Републиката. 

Co стручниот надзор се врши увид на : 
- организација на работење; 
- обемот и квалитетот на стручната работа; 
- спроведување на современата терапија ; 
- режими на лекување на болните; 
- дијагностички методи; 
- надзор на бактериолошката дијагностика (рези-

стенција и типизација на микробактериите); 
- време на болничко лекување; 
- спроведување на превентивните мерки; 
- спроведување на Бе-Се-Же имунизацијата; 
- туберкулинско тестирање и хемиопрофилакса по 

индикација; прегледи на лица во контакт; 
- патронажа; 
- здравствено просветување; 
- водење на пропишана медицинска документација. 
Целта на вршење на стручниот надзор и пружање 

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

дената состојба и предлог марки за отстранување на 
пропустите. Врз основа на извршниот надзор над рабо-
тата на здравствените организации и здравствените ра-
ботници се изготвува годишен извештај. 

3. Бе-Се-Же вакцинацијата е една од значајните 
превентивни мерки за заштита од туберкулозата. Зго-
лемениот број на заболени од туберкулоза кај децата 
до 14 годишна возраст (15,35% од вкупно регистрира-
ните болни), укажува на лоша епидемиолошка состојба 
на туберкулозата во Република Македонија. 
Бе-Се-Же вакцинација е диригирана примоинфек-

ција со туберкулозен бацил при што се создава имуни-
тет, а не се манифестира специфично заболување. До-
бро изразена лузна после Бе-Се-Же вакцинацијата или 
ревакцинацијата зборува за добар имунитет против ту-
беркулоза. Перманентната Бе-Се-Же вакцинација го 
спречува создавањето на спонтаната инфекција со ту-
беркулозен бацил.Тоа е првата вакцина која детето ја 
прима непосредно после раѓање. До крајот на првата 
година од животот вакцинирањето се изведува без ту-
беркулозно тестирања, a no навршената прва до навр-
шената 13 годишна возраст со претходно туберкулин-
ско тестирање. 
Ревакцинацијата се врши на сите деца на 7 и 14 го-

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

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



Стр. 12 - Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 јули 2003 
 

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

- се врши директен увид над извршувањето на Бе-
Се-Же имунизацијата. 
Вкупно ќе се опфатат околу 2.000 деца со преглед 

за успешноста на Бе-Се-Же имунизација во следните 
општини: 

1. Скопје - Гази Баба, Петровец, Илинден и Арачи-
ново. 

2. Скопје - Чаир, Шуто Оризаре и Чучер Сандево. 
3. Кичево, Другово, Осломеј, Вранештица и Зајас. 
4. Охрид, Белчишта, Косел и Мешеишта. 
5. Струга, Луково, Велгошти, Лабуништа, Велешта 

и Вевчани. 
6. Гевгелија, Миравци, Богданци и Стар Дојран. 
7. Неготино и Демир Капија. 
8. Струмица, Ново Село, Василево, Босилово, Кук-

лиш и Муртино. 
9. Кавадарци, Конопиште и Росоман. 
10. Кочани, Чешиново, Облешево, Зрновци и Ори-

зари. 
Направената контрола на успешноста на извршена-

та Бе-Се-Же имунизација со евиденција и анализа за 
најдената состојба по општини ќе се достави и до Ми-
нистерството за здравство. 

4. Едукација на медицински лица со оспособување 
кадри за вршење Бе-Се-Же имунизација, организирање 
и примена на единствена техника на Бе-Се-Же имуни-
зација и туберкулинско тестирање, по пат на семинари. 
Ќе се одржат два семинара за медицински персо-

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

5. Институтот  ќе  подготви  и  печати  пропаганден  
материјал  за туберкулоза  наменет за  пациентите  и  
останатото  население  како  и прирачник - водич за ту-
беркулоза наменет за лекарите во примарната здрав-
ствена заштита. 

6. На дел од лицата кои биле во контакт со туберку-
лозно болни ќе се извршуваат контролни прегледи: 
клинички и бактериолошки преглед на спутум  (искаш-
лок) на Mycobacterium tuberculosis no пат на директна 
микроскопија (три директни препарати) и   културелно 
(Lowenstein). Планирани се 1.000 прегледи   на лица 
кои биле во контакт со туберкулозни болни. 

 
II. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на превентивните мерките за спре-

чување на туберкулозата содржани во Програмата за 
2003 година, потребни се следните средства: 

 

Ред. 
број Назив Износ во 

денари 

1. Трошоци за организација, снима-
ње и обработка при радиофото-
графски прегледи на 30,000 лица 
х 280,00 денари   8,400,000.00

2. Материјални трошоци за радио-
фотографски филмови 75 ролни 
(70 мм х 30,5 м) х 3.600,00 денари      270,000.00

3. Доработка на сомнителни случаи 
од радиофотографски прегледи 
1,20%од вкупно снимените лица 
(360 лица х 605,00 денари)        217,800.00

4. Контрола на успешноста на Бе- 
Се-Же имунизацијата (вакцина-
ција и ревакцинација) 2.000 прег-
леди х 81 ,00 денари         162,000.00

5. Испитување на контакт и спутум 
на дел од контакти (1.000 прегле-
ди х 464,00 денари)  464,000.00

6. Пропаганден материјал      100,000.00
         Вкупно:    9,613,800.00 
 
1.  Партиципација за специјалистич-

ко-консултативни прегледи на 960 
осигурени лица х 150,00 денари  144,000.00

2.  За партиципација за болничко ле-
кување на 456 осигурени лица х 
7.135,00 денари  3,253,560.00

         Вкупно:    3,397,560.00 
 

III. ФИНАНСИРАЊЕ HA ПРОГРАМАТА 
 
Вкупните средства за реализација на програмата из-

несуваат 13,011,360.00 денари. 
Средствата за здравствените услуги и лековите на 

осигурените лица намалени за износот на партиципа-
ција се обезбедуваат од Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија, врз основа на договор помеѓу 
Фондот и здравствените установи. 
Здравствените организации кои се извршители во 

Програмата, најдоцна до 15.01.2004 година да достават 
до Министерството за здравство извештаи за реализи-
раните мерки и активности во 2003 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелите. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година, во износ од 10,000,000.00 денари, а 
остатокот од средствата од тековното работење на јав-
но здравствените организации. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

     Бр. 23-2528/1       Претседател на Владата 
2 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1054. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 7 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 
38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за 
здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 
25/2000, 34/2000, 96/2000 и 11/2002), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 2.06.2003 
год на, донесе и

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ 
И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2003 ГОДИНА  
ВОВЕД 

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

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

лишните деца и младина се систематските прегледи, 
кои се вршат организирано во диспанзерите за здрав-
ствена заштита на училишните деца и младина, по 
претходно изготвена Програма. Редовното извршување 
на планираните систематски прегледи, со целосно опфа-
ќање на содржината на прегледот, овозможува конти-
нуиран надзор над здравјето и развојот на ученикот и 
адолесцентот. 
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I. ЦЕЛ НА СИСТЕМАТСКИОТ ПРЕГЛЕД 
 
Систематските прегледи на учениците и адолесцен-

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

достатоци со Ц9Л навремено да се корегираат истите; 
- откривање на ризик фактори за одредени заболу-

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

заболувања со цел навремено да се лекуваат истите и 
- откривање на штетни навики. 
 

II. ВОЗРАСТ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ 
ПОДЛЕЖНИ НА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ 
 
Првиот систематски преглед се врши на почетокот 

на школувањето, односно во прво одделение. Во текот 
на целото школување континуирано се следи здрав-
ствената состојба на учениците. Така во тек на основ-
ното образование задолжителни систематски прегледи 
се вршат и во 111-то, V-то и Vll-мо одделение. Средно-
школците се опфатени со систематски прегледи во 1-ви 
и IV-ти клас, а студентите во 1-ва година. 
Возраста на ученикот е детерминирачки фактор за 

содржината на систематскиот преглед. Кај помалите 
ученици поголемо внимание се обрнува на чистотата 
на телото и облеката, општата ухранетост и развие-
ност, правилното држење на телото и деформитети. Кај 
повозрасните ученици систематски треба да се следат 
физичките и психичките промени во пубертетот и адо-
лесценцијата, како и откривање и сузбивање на заболу-
вања и навики, кои штетно влијаат на здравјето (боле-
сти на зависност, пушење, неуроза и сл.). 
Одделни елементи на физичкиот или психичкиот 

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

 
III. СОДРЖИНА НА СИСТЕМАТСКИОТ ПРЕГЛЕД 

 
Систематскиот преглед опфаќа низа медицински 

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

 
1. Општ лекарски преглед: 

- мерење на телесната тежина и висина и обемот на 
градниот кош; 

- оценка на чистотата на телото и облеката; 
- преглед на кожата; 
- оценка на телесниот раст и општа ухранетост; 
- согледување на правилно држење на телото и по-

стоење на деформитети (на 'рбетен столб, граден кош, 
стопала и др.); 

- општ лекарски  преглед  и  преглед  по  системи  
(кардиоваскуларен, респираторен, дигестивен, нервен, 
урогенитален систем); 

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

двата пола и првата 
- менструација (кај ученички и студентки); 
- земање на податоци во врска со сексуалната   

активност на адолесцентите и употребата на контра-
цептивни средства; 

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

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

- прибирање на податоци од наставниците и психо-
лозите за успехот и однесувањето на ученикот и дава-
ње на потребни совети; 

- контрола на извршените вакцинации и ревакцина-
ции; 

- евиденција на констатираната состојба во здрав-
ствениот картон; 

- кај патолошките наоди се запишува деталниот на-
од во здравствениот картон со превземање на соодвет-
ни мерки за санирање и следење на патолошките со-
стојби; 

- контролни прегледи и 
- целни (насочени) прегледи за поедини заболувања. 
 

2. Стоматолошки преглед: 
- контрола и евиденција на состојбата на забалото 

(млечни, трајни заби, кариес, екстракција и пломба ин-
декс); 

- деформитети и неправилности во развојот на заби-
те и вилиците; 

- евиденција на констатираната состојба во здрав-
ствениот картон. 

 
3. Лабораториски преглед: 

- хемоглобин во крв и 
- албумен и билирубин во урина. 
Контролата на понатамошниот развој или стагнаци-

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

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

 
IV. ПРОЦЕНКА НА БРОЈОТ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 

 
Бројот на учениците и студентите кои треба да би-

дат систематски прегледани во 2003 година е проценет 
врз основа на бројот на учениците и студентите според 
податоците добиени од Министерството за образова-
ние. 
а) Основно образование: 
Во 2003 година со систематски прегледи треба да 

бидат опфатени 119,344 ученици од основните учили-
шта, од кои: 

- 28,579 ученици во I одд. 
- 29,628 ученици во III одд. 
- 30,580 ученици во V одд. 
- 30,557 ученици во VII одд. 
б) Средно образование: 
Во средните училишта во текот на 2003 година, со 

систематски прегледи ќе бидат опфатени 49,005 учени-
ци и тоа: 

- 26,963 ученици во први клас 
- 22,042 ученици во четврти клас. 
в) Високо образование: 
Во 2003 година, со систематски прегледи ќе бидат 

опфатени 10,047 студенти во прва година. 
Програмата предвидува реализација на системат-

ските прегледи со опфат од 90 до 95% од вкупно пла-
нираните. 

 
V. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
Систематските прегледи ќе ги извршуваат здрав-

ствените организации кои вршат примарна здравствена 
заштита, односно специјалист по училишна медицина, 
односно педијатрија, односно доктори по општа меди-
цина и стоматолог. 
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VI. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
За реализација на мерките и активностите предви-

дени со Програмата за систематски прегледи на учени-
ци и студенти за 2003 година, потребни се следните 
средства: 

 
Ред. 
бр. Назив Износ во 

денари 
1.  За систематски прегледи на нео-

сигурени лица (од вкупно 
178,396 ученици и студенти од 
кои 20% се неосигурени лица = 
35,679 х 320.00 денари)  11,417,280.00 

2.  За систематски стоматолошки 
прегледи на неосигурени лица (од 
вкупно 178,396 ученици и студен-
ти од кои 20% се неосигурени ли-
ца = 35,679 х 1 00.00 денари)  3,567,900.00 

3.  Лабораториски прегледи на  нео-
сигурени лица (од вкупно 
178,396 ученици и студенти од 
кои 20% се неосигурени лица = 
35,679 х 250.00 денари )  8,919,750.00 

4.  Партиципација на лабораториски 
прегледи за осигурените ученици 
и студенти 142,717 х 20.00 денари  2,854,340.00 

  
ВКУПНО:  26,759,270.00 

 
VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Вкупните средства за реализација на програмата из-

несуваат 26,759,270.00 денари. 
Надзор над спроведувањето на Програмата врши 

Министерството за здравство и по потреба поднесува 
Извештај до Владата на Република Македонија. 
Здравствените организации кои се извршители во 

Програмата, најдоцна до 15.01.2004 година да достават 
до Министерството за здравство извештаи за реализи-
раните мерки и активности во 2003 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година, во износ од 17,000,000.00 денари, а 
остатокот од средствата од тековното работење на јав-
но здравствените организации. 
Оваа програма ќе се објави во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

     Бр. 23-2529/1       Претседател на Владата 
2 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1055. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 6 од Законот за 

здравствената заштита (�Службен весник на РМ� бр. 
38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за 
здравствено осигурување (�Службен весник на РМ� 6р. 
25/2000, 34/2000, 96/2000 и 11/2002), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 2.06.2003 го-
дин , донесе а 

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

ЗА 2003 ГОДИНА  
ВОВЕД 

Здравствената дејност на Република Македонија го 
продолжува континуитетот во спроведувањето на пре-
вентивните мерки и активности за унапредување на 
здравствената состојба и заштитата на мајките и децата 
во 2003 година. 

Во структурата на населението според пол и во-
зраст, учеството на жените во репродуктивен период 
во однос на вкупното население во Република Македо-
нија е 25,6 % (или околу 500.000), додека децата од 0-6 
години се застапени со 10,0 % (или околу 190.000)∗. 
Поради своите специфичности, биолошкото значе-

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

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

продуктивен период достигнат е просек од околу 5.600 
жени од 15 до 49 година на 1 гинеколог и околу 650 де-
ца од 0-6 години на 1 лекар во детската заштита. Меѓу-
тоа, податоците од подрачје до подрачје се различни 
како во однос на достигнатото ниво на здравствена за-
штита, така и во однос на бројот на жители на лекар. 

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

- понатамошно намалување на стапката на смртност 
на доенчињата; 

- едукација на мајките за основна нега на новоро-
денчето и доенчето; 

- рана детекција, евиденција, дијагноза и следење 
на деца со пречки во развојот; 

- едукација  на  родители  со  деца  со   пречки   во  
развојот  за   грижа  и социјализација на децата; 

- намалување на перинаталната смртност; 
- намалување   на   морбидитетот  од  акутни   рес-

пираторни   и   дијареални заболувања во детската во-
зраст; 

- едукација заради рационализација на антибиотска 
терапија во датската возраст; 

- превенција на болести на зависност и сексуално 
трансмисиони заболувања кај женската и адолсцентна-
та популација; 

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

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

- унапредување   на   здравствената   заштита   на   
жените   во   текот   на бременоста, породувањето и ла-
ктацијата и обезбедување на услови за безбедно мај-
чинство; 

- унапредување на интерсекторската соработка со 
државни и меѓународни институции кои се вклучени 
во унапредување на здравјето на мајките и децата. 
                            
∗ Извор на податоци: Статистички годишник на Република Маке-
донија 2001 година. 
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СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО 

 ЖЕНИТЕ ВО РЕПРОДУКТИВЕН ПЕРИОД НА
 
1. Промоција на планирање на семејството како 

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

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

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

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

ктивниот период (15-49 година ), со опфат 10 %. Co 
оваа мерка ќе бидат опфатени најмалку 50,000 жени со 
просечно две посети по жена, или вкупно 100,000 посе-
ти. Посебен акцент ќе се даде на жените во руралните 
подрачја и адолесцентките . 
Извршители се здравствените организации од при-

мар ата здравствена заштита. н
 
3. Превенција на карцином на грло на матката 
Карциномот на грлото на матката е значаен јавно 

здравствен проблем кај жените во репродуктивниот 
период, ефикасен цервикален цитолошки скрининг мо-
же да ја намали инциденцата на појава на ова заболува-
ње преку рано откривање и ефикасно лекување на пре-
канцерозните состојби. 

 
4. Здравствено-воспитна дејност 
Оваа мерка опфаќа запознавање на населението со 

анатомијата и физиологијата на органите за репродук-
ција, одговорното родителство, мајчинството и можно-
ста за планирање на семејството. 

Co оваа мерка се опфаќа популацијата од училиш-
ната возраст, адолесцентите и останатите возрасти во 
репродуктивен период: 

- здравствено-воспитни предавања во основните и 
средните училишта; 

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

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

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

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

5.  Заштита на планирана и сакана бременост 
Пренатална здравствена заштита 
- за секоја бремена жена потребно е да се извршат 4 

пренатални прегледи во советувалиште за бремени во 
временски интервали кои се назначени во мајчината 
книшка; 

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

- високо ризичните и ризичните бремености се упату-
ваат во специјализирани центри за понатамошно следење; 

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

- се обезбедува во просек 2 патронажни посети по 
бремена, а кај ризичните бремености и повеќе, особено 
на бремени помлади од 16 години и постари од 35 го-
дини, со неповолни социјални услови за живеење и со 
пониска здравствена просветеност; 

- научно-истражувачка и студиско-аналитичка деј-
ност: изготвување, организација и спроведување на се-
лектирани научно-истражувачки проекти и програми 
за проблеми кои произлегуваат од значењето на плани-
рањето на семејството и безбедното мајчинство од 
здравствени аспекти во Република Македонија. Спро-
ведувањето на овие програми ќе биде условено од фи-
нансиските можности и ќе треба да се има предвид 
можното учество во финансирањето и од страна на 
други заинтересирани институции (СЗО, УНИЦЕФ, 
Интернационална федерација за планирано родителс-
тво - ИППФ, Асоцијација за планирање на семејството 
при ОН-УНФПА и Совет на Европа и др.). 
Извршители: Здравствени организации во Републи-

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

ност и породување ќе бидат благовремено упатени за 
третман и породување во соодветните институции 
(околу 20 % од бремените и родилките); 

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

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

кедонија. 
Постпартална заштита 
- во просек 3 патронажни посети по леунка. Првата 

посета треба да биде извршена во првата недела по ра-
ѓањето. Здравствените организации ќе достават полу-
годишен и годишен извештај за извршените патронаж-
ни посети до Заводот за здравствена заштита на мајки 
и деца; 

- Заводот за здравствена заштита на мајки и деца до 
Министерството за здравство доставува извештај за це-
ла Република за претходната година најдоцна до март 
2003 година. 
Здравствено-воспитна дејност 
- работа во мали групи, разговор со бремени и родил-

ки со опфат од 20 % од бремените и родилките, особено 
во руралните подрачја каде нивото на хигиенскиот, со-
цијалниот и здравствениот стандард е пониско. 

- користење на јавни информативни средства - ра-
дио, ТВ и печат во популаризација на безбедно мај-
чинство. 
Извршители: здравствени организации од примарна 

здравствена заштита и патронажна служба. 
 

СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО 
НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 

 
Здравствената заштита на деца од предучилишна 

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

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

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

праќаат на верификација за попреченоста, соодветно 
лекување и рехабилитација и понатаму се следат во 
развојното советовалиште. За децата родени со ризик и 
подоцна откриени оштетувања се врши пријавување и 
се води републички регистер за деца родени со ризик и 
деца со пречки во развојот во Заводот за здравствена 
заштита на мајки и деца. 
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- децата кои се со поголем ризик од смрт се распо-
редуваат по групи (деца на вештачка исхрана, со рахи-
тис, со мала родилна тежина, со родители без завршено 
основно образование, со лоши станбени и материјални 
услови во семејството, деца без еден родител, хипотро-
фични, со хронични пнеумопатии, акутни болни и др.). 
За овој дел од детската популација со нагласени здрав-
ствени и социјални ризици, здравствените служби во 
соработка со социјалните служби треба да обезбедат 
поинтензивен надзор во домашни услови преку патро-
нажна служба со цел да се продолжи со надзорот врз 
состојбата на детето и третман во домашни услови; 

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

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

- превентивен ЕХО ортопедски преглед на колкови 
кај доенчиња; 

- сите доенчиња и мали деца до 18 месеци да при-
маат анти рахитична профилакса; 

- превенција на анемија и кариес во детска возраст; 
- систематски прегледи на децата во втората и че-

твртата година од животот со задолжително мерење на 
телесна тежина и висина и проценка на исхранетоста 
(вкупно околу 65.000), продолжување на антирахитич-
на и антикариозна профилакса. 
Патронажна дејност 
- 3 патронажни посети по доенче. За децата со пого-

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

- патронажната дејност, без оглед од кој тип на ор-
ганизираност е, врши мониторинг на целото семејство 
со посебен акцент на обуката на мајките за правилна 
исхрана на доенчињата и малите деца, личната хигиена 
и хигиената во домаќинството, правилна примена на 
лекарства ординирани во детските диспанзери, приме-
на на средства за орална рехидрација во случај на дија-
реални заболувања, сетови за третман на акутни и рес-
пираторни заболувања и др. За време на посетите врши 
и откривање и евидентирање на ризично родени деца и 
деца со пречки во развојот. 
Превентивна здравствена заштита на деца во преду-

чилишни установи (детски јасли и градинки) 
- систематски прегледи на деца и по потреба на 

упатување на соодветен третман; 
- здравствено воспитување со примена на соодвет-

ни здравствено воспитни методи и средства за децата, 
родителите и вработените; 
Извршители: здравствени организации од примарна 

здравствена заштита. 
 

АКТИВНОСТИ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА 

1. Стручно-методолошка помош во извршувањето 
на задачите кои произлегуваат од Програмата за актив-
на здравствена заштита на мајки и деца во Република 
Македонија во 2003 година преку: 

- посети на медицински единици на село и органи-
зирање на поливалентна патронажна служба во општи-
ните кои имаат стапка на смртност на доенчињата над 
просекот на Републиката; 

- организација, координација и евалуација на рабо-
тата на поливалентната патронажна служба; 

- посети на диспанзери за жени и медицински еди-
ници на село од страна на гинеколог, при овие посети 
ќе се врши увид и евалуација во спроведувањето на 
мерките за заштита на жените според Програмата; 

- организирање на регионални развојни советували-
шта во Републиката за рана детекција, евиденција, ди-

јагноза и тимско следење на психомоторниот развој на 
ризично родени деца и деца со пречки во развојот по 
унифицирани стандарди, критериуми и методологии. 
При овие посети ќе се изготват плановите за рабо-

та, ќе биде проанализирана целосната превентивна ра-
бота, ќе се изврши увид во спроведувањето на превен-
тивните активности како и доктринарните ставови од 
доменот на превентивната и куративната заштита во 
согласност со препораките на СЗО, УНИЦЕФ и Кон-
венцијатана правата на децата. 

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

- следење, обработка и анализа на податоците од 
виталната и здравствената статистика; 

- следење и анализа на податоците за причината на 
смрт на умрените доенчиња и од систематските прегле-
ди на деца од 0-6 години; 

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

3. Активности за едукација на здравствениот кадар 
кој работи во примарната здравствена заштита според 
стандардите на СЗО/УНИЦЕФ и Стратегијата за здравје 
преку организација и учество на семинари. Во семина-
рите ќе бидат вклучени и странски експерти од соодвет-
на област. Континуираната едукација на здравствениот 
кадар кој работи во примарната здравствена заштита на 
жени и деца е основен предуслов за имплементирање на 
современи стандарди на меѓународното здравство во 
рамките на превентивната здравствена заштита: 

- изготвување, печатење и дистрибуција на здрав-
ствено-воспитни материјали за промоција на здрав на-
чин на живот на теми �Болестите на зависност� и �Пра-
вилно телесно држење�, за хумани односи меѓу млади-
те, планирање на семејството и контрацепција, за без-
бедно мајчинство, хигиено-диететски режим и исхрана 
на трудницата; 

- изготвување, печатење и дистрибуција на здрав-
ствено-воспитни материјали за заштита од несакана 
бременост, сексуално преносливи болести и СИДА-та. 

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

5. Здравствено воспитна дејност - преку предавања 
во средните училишта со теми: хуман однос меѓу поло-
вите, планирање на семејството со контрацепција, фи-
зиологија на репродукција, превенција на болести на 
зависност (дрога, алкохол и пушење), превенција на се-
ксуално трансмисиони заболувања - вкупно 350 преда-
вања и работа во мали групи. При овие предавања се 
користат аудиовизуелни методи (проекција на видео 
касети, слајдови и др.). 

6. Изготвување на Предлог-Програма за активна 
здравствена заштита на мајки и деца за 2004 година, 
најдоцна до Октомври 2003 година. 
 
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИ-

ЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
1. 3а реализација на програмските активности за за-

штита на неосигурените мајки и деца за 2003 година, 
потребни се следните средства: 

 
Ред. 
бр. Назив Износ во денари 

1. Пренатални прегледи 4,800 неоси-
гурени бремени жени ( 20% од 
вкупниот број на раѓања) по 4 
прегледи=19,200 прегледи по 200 
денари и по еден ЕХО х 350.00 5.520,000.00 

2. Превентивен цитолошки преглед 
на грлото на матката кај 4.800 нео-
сигурани жени х 160,00 768,000.00 
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3. Интрапартална заштита  
а) неоперативно породување (4,000 
х 15,000.00 денари)  
6) оперативно породување - царски 
рез (800 х 40,000.00 денари) 

 
 

60,000,000.00 
 

32,000,000.00 
4. Одредување на крвна група и Rh 

фактор за мајката и детето 4,800 
прегледи х 150.00 денари 720,000.00 

5. Ro-gam (за мајките со негативен Rh 
фактор 700 жени х 3,240 денари ) 2,268,000.00 

6. Патронажни прегледи на леунки и 
новороденчиња и доенчиња (4,800 
по три посети или вкупно 14,400 
патронажи х 100.00 денари) 1 ,440,000.00 

7. Лекарски преглед на новороденчи-
ња родени во домашни услови (720 
прегледи х 320.00 денари) 230,400.00 

8. Куративни лекарски преглед до 1 
година (4,800 х 6 прегледи х 320.00 
денари) 9,216,000.00 

9. Лекарски ортопедски преглед со 
ЕХО на доенчиња по 1 преглед 
(4,800 прегледи по 500.00 денари) 2,400,000.00 

10. Следење на деца родени со ризик 
(700 деца по 2 прегледа х 320.00 
денари) 448,000.00 

11. Активности на Заводот за здрав-
ствена заштита на мајки и деца 3,000,000.00 

 Вкупно 118,010,400.00 
 
2. Средства за покривање на партиципација на оси-

гурените мајки и деца до 1 година. 
 

Ред. 
бр. Назив Износ во денари 
1. Интрапартална заштита:  

а) Неоперативни породувања 
(16,000 х 1,250.00 денари.  
б) Оперативни породувања - цар-
ски рез (3,800 х 3,700,00 денари) 

 
 

20,000,000.00 
 

14,060,000.00 
2. Специјалистичко-консултативни и 

болнички здравствени услуги на 
доенчиња до една година 20,000 х 
2,000.00 денари просечно. 

 
 
 

40,000,000.00 
 Вкупно за партиципацијата 74,060,000.00 

 
3. Мерките и активностите предвидени со оваа про-

грама за осигурените лица се финансираат според оп-
штите акти на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, врз основа на договор со здравствените 
установи 
Вкупните средства за реализација на програмата из-

несуваат 192,070,400.00 денари. 
Здравствените организации кои се извршители во 

Програмата, најдоцна до 15.01.2004 година да достават 
до Министерството за здравство извештаи за реализи-
раните мерки и активности во 2003 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година, во износ од 10,000,000.00 денари, а 
остатокот од средствата од тековното работење на јав-
но здравствените организации. 
Оваа програма ќе се објави во �Службен весник на 

Република Македонија�.  
Бр. 23-2531/1                      Претседател на Владата  

2 јуни 2003 година                  на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1056. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за 

здравствената заштита (�Службен весник на РМ� 6р. 
38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за 
здравствено осигурување (�Службен весник на РМ� бр. 
25/2000, 34/2000, 96/2000 и 11/2002), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 2.06.2003 го-
дина, донесе 

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

МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 
 

ВОВЕД 
Крводарителството има нагласено општествено 

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

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

ност и солидарност и има воспитно значење кај граѓа-
ните, а особено кај младината. Република Македонија 
како демократска и социјална држава го обезбедува 
правото на здравствена заштита на сите свои граѓани. 
За остварување на ова право во Републиката треба да 
се обезбедат оптимални количества крв и крвни проду-
кти во секое време и за секој граѓанин кој има потреба 
од лекување со неа. 
Потребите од крв и крвни продукти се обезбедуваат 

со постојаниот развој на крводарителството. За таа цел, 
Владата на Република Македонија, преку Министерс-
твото за здравство и Фондот за здравствено осигурува-
ње го утврдува значењето, поставеноста и принципите 
на крводарителството и ги обезбедува административ-
ните, организационите и финансиските услови за раз-
вој на оваа дејност. 

 
1. ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВОЈ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО 
Дарувањето крв е лично право и хумана обврска на 

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

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

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

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

финансиски надомест. Во исто време, Црвениот крст и 
трансфузиолошката служба не смеат да остваруваат 
никаква добивка освен надомест за реалните трошоци. 

Co самото дарување на крв крводарителот изразува 
највисок степен на солидарност со сите оние на кои таа 
им е потребна без оглед на возраст, пол, раса, боја, на-
ционална или верска припадност. 

Co придржување кон спомнатите принципи, Репуб-
лика Македонија ги исполнува сите поставени услови 
од страна на Светската здравствена организација и Ме-
ѓународната федерација на Друштвата на Црвениот 
крст и Црвената полумесечина. 
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2. ПОТРЕБИ ОД КРВ 
Минималните годишни потреби од крв и крвни 

продукти во Република Македонија се одредуваат спо-
ред критериум од околу 3 % од вкупното население. 
Развој на кардиохирургијата, трансплантацијата и 

по инвазивна хемотерапија, ќе доведат до зголемена 
потреба за крв (во земјите со развиен здравствен си-
стем, овој процент се движи од 5-9 %). 
Согласно овој критериум, во тековната 2003 година 

во Република Македонија се планира обезбедување на 
58.360 крводарувања и тоа по распоредот што е изго-
твен од надлежните учесници во Програмата. 
Организирањето и подготовката на крводарителска-

та акција опфаќа: 
- планирање на крводарителска акција во одредена 

средина; 
- утврдување на термин за нејзино изведување, во 

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

планира да се изведе акцијата; 
- дистрибуција на информативно-едукативен мате-

ријал (брошури, плакати, летоци), спроведување на ан-
кети и предавања; 

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

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

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

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

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

себни формулари; 
- учество во работата на комисиите за крводари-

телство на разни нивоа; 
- организирање на вонредни акции, особено во слу-

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

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

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

 
3. НОРМИ, ПРАВА И ОБВРСКИ НА КРВОДАРИТЕЛИТЕ 
Согласно принципите на Светската здравствена ор-

ганизација и етичкиот кодекс на Меѓународната феде-
рација на Друштвата на Црвениот крст и Црвената по-
лумесечина, како и нашата досегашна регулатива и 
искуство, се утврдуваат следните норми, права и обвр-
ски на крводарителите:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- крводарителите имаат право на благодарници и 
други пишувани признанија; 

- крводарителите добиваат симболични подароци 
со знак на Црвениот крст или крводарителски белези и 
пораки; 

- крводарителите добиваат крводарителска книшка, 
a пo потреба сертификати од лабораториските резулта-
ти без паричен или друг вид на надоместок; 

- за крводарителите кои дарувале крв над 10 пати со 
оваа програма се обезбедуваат средства за покривање 
на трошоците за учеството во вкупните трошоци    при 
користење на здравствени услуги и лекови, освен за ле-
ковите издадени на рецепт во примарната здравствена 
заштита, ортопедските помагала и лекувањето во 
странство; 

- крводарителите имаат право на два слободни дена 
од работа и настава за секое дарување крв, согласно 
прописите за работни односи. 
 

4. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ  
ВО ПРОГРАМАТА 

4.1. Министерство за здравство, во соработка со 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во 
натамошниот текст: Фонд) до Владата на Република 
Македонија предлагаат Програма за крводарителство 
во Република Македонија. 
Министерството за здравство и Фондот го следат 

спроведувањето на програмата и превземаат соодветни 
мерки за нејзино доследно спроведување. 
Министерството за здравство утврдува потреби на 

државата од крв, крвни продукти и резерви, во сорабо-
тка со Републичкиот завод за трансфузиологија и служ-
бите за трансфузија при здравствените организации во 
Републиката. 
Министерството за здравство врши надзор над 

учесниците во спроведувањето во Програмата. 
4.2. Црвениот крст на Република Македонија, во об-

ласта на крводарителството ги врши следните задачи: 
- континуирана здравствено-воспитна и мотиваци-

ска работа кај населението; 
- непосредна подготовка на крводарителските ак-

ции во сите средини; 
- изготвување на информативно-пропаганден мате-

ријал; 
- евиденција на крводарителските акции и изготву-

вање на периодични и годишни извештаи за работа 
што ги доставува до Владата на Република Македонија 
преку Министерството за здравство; 

- доделување на признанија на крводарителите. 
4.3. Републички завод за трансфузиологија и тран-

сфузиолошките служби во Република Македонија ги 
вршат следните задачи: 

- планирање на потребите за крв и крвни продукти 
за населението во Република Македонија; 

- прибирање, контрола, преработка, чување и ди-
стрибуција на крв и крвни продукти; 

- изработка на крвни продукти и нивна дистрибуција; 
- здравствена контрола и евиденција на крводарите-

лите; 
- се грижи за обезбедување на сигурна трансфузија 

на крв и крвни продукти; 
- ги спроведува утврдените мерки за максимална 

грижа за здравјето на примателите на крв и продукти; 
- изготвува месечен, периодичен и годишен изве-

штај за реализација на Програмата за крводарителство; 
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- учества во здравствено-воспитната, мотивациска-
та и истражувачката работа за унапредување и развој 
на крводарителството. 

4.4. Заеднички активности на Црвениот крст на Ре-
публика Македонија и Републичкиот завод за трансфу-
зиологија: 

- планирање на крводарителски акции, како и изго-
твување на годишни планови и извештаи за реализаци-
ја на Програмата за крводарителство; 

- евалуација на постигнатите резултати, како и 
предлози за измени и дополнувања на Програмата за 
унапредување на крводарителството, согласно новона-
станатата состојба и потреби од крв и крвни продукти; 

- изготвување, предавања за определени средини 
(ученици, студенти, вработени, невработени и др.); 

- следење на позитивни искуства од други земји и 
постојано осовременување на промотивните материја-
ли и др. 

 
5. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМАТА 

5.1. Организирање и подготвување крводарителски 
акции 
Во рамките на здравствено-воспитните пропагандни 

материјали и мотивациски средства ќе се реализираат 
следните активности на Црвениот крст на Македонија: 
а) изготвување на здравствено-воспитни и пропа-

ган ни материјали д
 

Ред. 
бр.  Количина Единечна цена 

Износ во 
денари 

1. Плакат за повик 20,000 12.00 240,000.00 
2. Плакат за 17-ти март 1,500 15.00 22,500.00 
3. Леток 20,000 3,50 70,000.00 
4. Евидентни листи за 

акции 10,00 2.00 20,000.00 
5. Одбележување на 

Денот на 
крводарителството 

  

100,000.00 
 Вкупно   452,500.00 

 
б ) мотивациски средства 

Ред. 
бр. 

 Количина Единечна цена Износ  
1. Значка за прво 

дарување 3000 35.00 105,000.00 
2. Значка за 5-то 

дарување 3000 35.00 105,000.00 
3. Значка за 10-то 

дарување 2000 35.00 70,000.00 
4. Значка за 25-то 

дарување 1000 35.00 35,000.00 
5. Плакета за 50-то 

дарување 200 900.00 180,000.00 
6. Плакета за 75-то 

дарување 50 900.00 45,000.00 
7. Плакета за 100-то 

дарување 20 900.00 18,000.00 
8. За општини со 

исполнет годишен 
план 24 2,000.00 48,000.00 

 Вкупно   606,000.00  
в) Активности за организирање на крводарителски 

акции 
- Надоместок на трошоци за организирање на крво-

дарителски акции за општинските организации на Цр-
вен крст по 100.00 денари за единица крв или во вку-
пен износ од 58,360 х 100.00 денари 

                                                      5,836,000.00 денари 
5.2 Спроведување на програмата 
Активности на Републичкиот завод за трансфузио-

логија и другите трансфузиолошки служби во Републи-
ка Македонија:  
Ред. 
бр. 

 Количина Единечна цена 
Износ во 
денари 

1. Медицински 
прашалници при 
секое дарување 58,360 1.00 58,360.00 

2. Крводарителски 
книшки 20,00 2.00 40,000.00 

    98,360.00 

3. Надоместоци на 
екипите за 
крводарување 
- за Републичкиот 
завод за 
трансфузиологија 
За другите 
трансфузиолошки 
служби во РМ 

 
 
 
 
 

20,000 
 
 

38,360 

 
 
 

1,830.00
 
 

1,750.00

 
36,600,000.00

 
 

67,130,000.00
 Вкупно   103,730,000.00

 
Во цената по единица крв точка 5.2 под реден број 

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

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

5.3 Средства за надомест за партиципација 
Средствата за надомест за партиципација при кори-

стење на здравствени услуги на дарители со над десет 
крводарувања. 
За 6,000 крводарители по просечна партиципација за 

користење на здравствени услуги по крводарител од 
6,000.00 денари годишно, со вкупен износ од 36,000,000.00 
ден ри. а

 
6. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Вкупните средства за реализација на програмата из-
несуваат 146,722,760.00 денари. 
Здравствените организации и другите институции 

кои се извршители во Програмата, најдоцна до 
15.01.2004 година да достават до Министерството за 
здравство извештаи за реализираните мерки и активно-
сти во 2003 година, предвидени со Програмата, соглас-
но табелите. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година, во износ од 6,000,000.00 денари, а оста-
токот од средствата од тековното работење на јавно 
здравствените организации и други институции извр-
шители во програмата. 
Оваа програма ќе се објави во �Службен весник на 

Република Македонија�. 
 
Бр. 23-2530/1                       Претседател на Владата  

2 јуни 2003 година                  на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1057. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 
38/91, 46/93 и 55/95), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 2.06.2003 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДРЕДЕНИ ГРУ-
ПИ НА НАСЕЛЕНИЕ И ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА 
НА ГРАЃАНИ КОИ НЕ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЕНИ 

 
Co донесувањето на Законот за здравственото осигу-

рување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000 и 
96/2000), престана да важи членот 17 од Законот за 
здравствената заштита. Co тоа, за децата, лицата поста-
ри од 65 години и на лицата кои заболеле од потешки 
заболувања, кои немаа можност за вклучување во за-
должителното здравствено осигурување престана мож-
носта за обезбедување на здравствена заштита на товар 
на средствата на Буџетот на Република Македонија. 
Според податоците на Фондот за здравствено оси-

гурување на Македонија, здравствена заштита по овој 
основ на товар на Буџетот на Република Македонија, 
просечно годишно користеле околу 9,000 неосигурени 
деца, околу 25,000 неосигурени лица постари од 65 го-
дини и околу 10,000 неосигурени лица користеле 
здравствена заштита за одредени потешки заболувања. 
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Co цел да се обезбедат основни здравствени услуги 
на овие лица потребно е Владата на Република Маке-
донија да обезбедува средства од Буџетот на Република 
Македонија за покривање на трошоците при користење 
на здравствената заштита. 

1. Како основни здравствени услуги кои треба да се 
обезбедат за овие возрасни групи (неосигурени деца од 1 
до 18 годишна возраст и за лицата постари од 65 години) 
да им се обезбедуваат следите здравствени услуги: 

- лекарски преглед (општ и специјалистички), 
- основни дијагностички испитувања, 
- итна медицинска помош, 
- лекување во ординација и во болнички услови, 

освен лекови на рецепт во ПЗЗ, 
-    итна стоматолошка здравствена заштита. 
2. На лицата кои не се здравствено осигурени, а не-

маат можност за вклучување во задолжителното здрав-
ствено осигурување, без оглед на возраста, доколку не 
се опфатени со друга програма, им се обезбедува здра-
вствена заштита само  во  врска со  лекување  на след-
ните заболувања: 

-   ревматска грозница; 
-   прогресивни, нервни и мускуларни заболувања: 
Duchenne - ова мускулна дистрофија, 
паркинсонова болест, 
миотонии, 
митохондриални миопатии, 
мијастении, 
спинални мускулни атрофии, 
амиотрофична латерална склероза - болести на мо-

торен неврон, 
хередитарни сензомоторни невропатии; 
-   прогресивна системска склероза (Sclerodermija); 
-   церебрална парализа; 
-   мултиплекс склероза; 
-   цистични фибози; 
-   епилепсија; 
-   пемфигус и лупус еритематодес; 
-   заразни болести : 
 -     ХИВ/СИДА, 
- беснило (Lyssa; Rabies), 
- цревен тифус (Typhus abdominalis), 
- црвенка (Rubeola), 
- детска парализа (Poliomyelitis anteror acuta), 
- бруцелоза (Brucelozis) 
- дифтерија (Diphteria), 
- дизентерија (Dysenteria bacillaris), 
- туберкулоза (Tuberculozis) 
- ехинококоза (Echinococcosis), 
- заразно воспаление на мозочните обвивки 

(Meningitis), 
- заразно воспаление на мозокот (Encephalitis), 
- голема кашлица (Pertussis), 
- мали сипаници (Morbilli), 
- овчи сипаници (Varicella), 
- шарлах (Scarlatina), 
 - тетанус (Tetanus),  
- хепатитис (Hepatitis), 
 - заушки (Parotitis epidemica), 
 - салмонелоза (Salmonelosses),  
- колера (Cholera asiatica),  
- маларија (Malaria), 
- карантински заболувања (големи сипаници, ви-

русни  хрморагични трески, чума), 
- рововска грозница (Q - treska). 
Бројот на неосигурените лица по овие основи се 

очекува да биде значително помал, бидејќи во наведе-
ниот број на лица кои не се осигурени по ниеден основ 
беа вклучени и лица кои имаат основ за осигурување, 
но од различни причини не се пријавиле во задолжи-
телно здравствено осигурување.  

 
ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА  
I. За здравствена заштита на неосигурени деца од 1  

до 18 годишна возраст потребни се средства за: 

1. Општ лекарски преглед (320.00 дена-
ри х 7,000)  2,240,000.00
2. Основни дијагностички испитувања - 
лабараторија и рендген (500.00 денари 
х 7,000 х 30%)  1 ,050,000.00
3. Итна медицинска помош (800.00 де-
нари х 7,000 х 10%)  560,000.00
4 Лекување во болнички услови (900.00 
денари болнички ден х 7,000 х 10% х 3 
дена)  1 ,890,000.00
5 Итна стоматолошка здравствена за-
штита (250.00 денари х 7,000 х10%)  

175,000.00
 
Вкупно: 5,915,000.00

 
II. За здравствена заштита на неосигурени лица по-

стари од 65 годишна возраст потребни се средства за: 
 

1. Општ лекарски преглед (320.00 де-
нари х 18,000)  

 
5,760,000.00

2. Основни дијагностички испитувања 
- лабараторија и рендген (500.00 х 
18,000 х 30%)      2,700,000.00
3. Итна медицинска помош (800.00 х 
18,000 х 20%)      2,880,000.00
4, Лекување во болнички услрви 
(900.00 болнички ден х 18,000х 10% 
х7 дена)   11 ,340,000.00
5. Итна стоматолошка здравствена за-
штита (250.00 х 18,000 х 5%)  2,250,000.00

 
Вкупно: 24,930,000.00

 
III. За лекување во врска со наведените заболувања 

од точка 2 на оваа програма, потребни се : 
 

1. Општ лекарски преглед (320.00 де-
нари х 5,000)  1,600,000.00
2. Основни дијагностички испитувања 
- лабараторија и рендген (500.00 х 
5,000 х 30%)  750,000.00
3 Лекување во болнички услови 
(900.00 болнички ден х 5,000х 10% х7 
дена)      3,150,000.00
Вкупно: 5,500,000.00

 
IV. Партиципација за осигурените лица во врска со ле-

кувањето на заболувањата од точка 2 на оваа програма. 
 

Партиципација 15,000.00 осигурени 
лица х 3,800.00 денари  
партиципација 57,000.000,00 

 
Вкупните средства за реализација на програмата из-

несуваат 93,345,000.00 денари. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година, во износ од 4,300,000.00 денари, а оста-
токот од средствата од тековното работење на јавно 
здравствените организации. 
Здравствените услуги на неосигурените лица содр-

жани во оваа програма се остварува врз основа на по-
тврда издадена од соодветната подрачна служба на 
Фондот, дека не постои друг основ за осигурување спо-
ред член 5 од Законот. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

      Бр. 23-2534/1                       Претседател на Владата 
2 јуни  2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
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1058. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 2 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на РМ"  6р. 
38/91,46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за Здра-
вствено осигурување ("Службен весник на РМ"  бр. 
25/2000,34/2000, 96/2000 и 11/2002), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 2.06.2003 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕ-
ЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003  

ГОДИНА 
 

Задолжителна имунизација се  спроведува контину-
ирано и  по епидемиолошка индикација.  

I. Континуирано се  спроведува против: туберкулоза 
(Tuberculosis), дифтерија (Diphtheria), голема кашлица 
(Pertussis), тетанус (Tetanus), детска парализа (Poliomyelitis 
acuta), мали сипаници (Morbilli), заушки (Parotitis), црвенка  
(Rubeola), за сите лица од определена  возраст, според оваа 
Програма. 

II. По епидемиолошка индикација се спроведува про-
тив: мали сипаници (Morbilli), туберкулоза (Tuberculosis), 
беснило (Lyssa), жолта треска (Febris Flava), колера   
(Cholera),   цревен   тифус (Typhus   abdominalis),   тетанус 
(Tetanus), вирусна жолтица (Hepatitis B) и детска парализа 
(Poliomyelitis acuta). 
Имунизација пo епидемиолошки индикациии ќе се вр-

ши и при појава на вонредни епидемиолошки состојби, 
како во случај на биотероризам и друго, со претходна 
одлука на Министерство за здравство.  
Задолжителна имунизација против заразните боле-

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

 
I
 
. КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА  
И
 
мунизација против туберкулоза: 

 А. Вакцинирање се врши: 
1)  на сите деца без тестирање до крајот на првата 

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

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

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

прво одделение на основното училиште со претходно 
тестирање 

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

 
Имунизација против дифтерија, тетанус и голема 

кашлица  
 
А. Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца родени од 01.10.2002 година до 

30.09.2003 година, на возраст определена со календа-
рот за имунизација. 

2) на сите деца до пет години од животот, кои дото-
гаш не се уредно вакцинирани, а не прележале голема 
кашлица. 

 
Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите  деца  комплетно вакцинирани во 2002 

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

2)  на сите деца до пет години, ако од вакцинацијата,   
ревакцинација поминало најмалку една година, а не по-
веќе од две години. 

3)  на сите деца во четврта година, а најдоцна до на-
полнета петта година, против голема кашлица ако 
претходно биле вакцинирани и ревакцинирани, според 
календарот за имунизација. 

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

вакцинирани, a ja прележале големата кашлица. 
2) на сите деца родени од 1989 година наваму, кои не 

биле уредно вакцинирани против дифтерија и тетанус. 
 
Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца на седумгодишна возраст, односно 

прво одделение на основното училиште и четиринаесе-
тгодишна возраст, односно завршното одделение на ос-
новното училиште, кои порано уредно се вакцинирани 
и ревакцинирани против дифтерија и тетанус според 
календарот за имунизација. 

2) на сите деца до четиринаесетгодишна возраст вак-
цинирани прв пат во 2002 година против дифтерија и те-
танус, ако од вакцинирањето поминало една година. 

 
Имунизацијата на деца постари од седумгодишна 

возраст се врши со посебна Ди-Те вакцина (pro adultis). 
 
Имунизација против тетанус  
 
А. Вакцинирањето се врши: 
1. На сите деца од навршена четиринаесетгодишна 

возраст до навршена осумнаесетгодишна возраст, кои 
порано не биле вакцинирани против тетанус. 

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

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

2) на сите младинци на четиринаесетгодишна во-
зраст односно до осумнаесетгодишна  возраст кои во  
2002 година  за  првпат  биле вакцинирани против тета-
нус, ако од вакцинирањето поминало една година. 

 
Имунизација против детска парализа  
 
А. Вакцинирање се врши: 
1)  на сите деца родени од 01.10.2002 година до 

30.09.2003 година, според календарот за имунизација. 
2)  на сите деца родени од 01.10.1989 година до 

20.09.2002 година кои порано не биле вакцинирани. 
 
Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца комплетно  вакцинирани  во 2002  

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

во   првото одделение на основното училиште и на че-
тиринаесетгодишна возраст, односно во завршното од-
деление на основното училиште. 

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

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

њето против заушки и рубеола со давање комбинирана 
вакцина - против мали сипаници, заушки и рубеола 
(М.Р.П.). 
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Б. Ревакцинирање се врши: 
1. На сите деца на седумгодишна возраст, односно 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. На четиринаесетгодишна возраст на сите деца од 
женски пол, односно во осмото одделение на основното 
училиште со вакцина против рубеола. 

 
Имунизација против определените заразни болести 

со оваа Програма се врши по следниот: 
 

КАЛЕНДАР НА ИМУНИЗАЦИЈА 
 

Возраст на лица 
што  подлежат 
на имунизација 

Болест против која се  
врши имунизација 

Вакцинација 
Ревакцинација 

 до 1 година Туберкулоза  
(без тестирање) вакцинирање 

4,5 и 6 месеци Дифтерија, тетанус, пер-
тусис (3 дози) вакцинирање 

4,5 1/2 и 7 
 месеци 

Детска парализа (3 дози три-
типна орална вакцина вакцинирање 

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

18 месеци Дифтерија, тетанус, пер-
тусис (1 доза) I. ревакцинирање 

20 месеци Детска парализа (1 доза) I. ревакцинирање 
4 години Пертусис (1 доза на дифте-

рија, тетанус, пертусис) II. ревакцинирање 
7 години  (I одд.) Мали сипаници, рубеола и 

заушки (1 доза на МРП) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Детска парализа (1 доза) 
Дифтерија, тетанус  (1 доза) 

 
I. ревакцинирање 
I. ревакцинирање 
II. ревакцинирање 
III. ревакцинирање 

14 години 
(VIII одд.) 

Туберкулоза (со тестирање) 
Рубеола (само женски де-
ца -  1 доза) 
Детска парализа (1 доза) 
Дифтерија, тетанус (1 доза) 

II. ревакцинирање 
 
II. ревакцинирање 
III. ревакцинирање 
IV.  ревакцинирање 

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

II. ИМУНИЗАЦИЈА ПО ЕПИДЕМИОЛОШКА ИН-
ДИКАЦИЈА 

 
1.  Ha   задолжителна имунизација против мали си-

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

деца од наполнета осумнаесетмесечна возраст до на-
полнета четиринаесетгодишна возраст што се вакцини-
рани против мали сипаници, ако за тоа постојат епиде-
миолошки индикации (заболувања на вакцинираните, или 
епидемијата на мали сипаници кај деца од таа возраст). 
Индикации за вакцинација утврдува Министерството за 
здравство на предлог од Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита, ако од претходното вакцинирање про-
тив мали сипаници поминало повеќе од една година. 

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

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

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

подлежат   и   сите повредени лица кои зависно од иму-
низацискиот статус, се вакцинираат согласно Правил-
никот за имунизација и упатството за користење на 
вакцината која се употребува. 
Серопрофилакса против тетанус е задолжителна за си-

те повредени лица што не се имунизирани против тета-
нус, за лица за кои нема докази дека се имунизирани,  од-
носно од ревакцинација изминале повеќе од 10 години. 
Серопрофилакса против тетанус се врши веднаш по 

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

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

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

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

2)  лице што го каснало или на друг начин го рани-
ло басно или на беснило сомнително животно кое не-
може да се подложи на десетдневна ветеринарна кон-
трола; 

3) лице што го каснало бесно или на беснило сом-
нително животно, кое животно во рок од десет дана од 
повредувањато на лицато, ќе покаже знаци на беснило, 
ќе пцовиса, ќе биде убиано или ќе отскита; 

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

врши со интрамускуларно давање на вакцина против 
беснило произведана од култура на келии со најмалку од 
2,5 И.Е. заштита по доза и тоа веднаш по утврдувањето на 
индикацијата, нулавиот - истиот ден со две дози, a 7-от и 
21 -от ден со по една доза вакцина. 
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Истовремено со имунизација против беснило се вр-

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

5) на  предекспозициона  имунизација  против  бес-
нило подлежат  и лицата што се просресионално загро-
зени од инфекција со вирус на беснило, како што се:   
лабораториски   работници,   ветеринарски хигиенича-
ри, ветеринари, ловочувари, препаратори. Имунизаци-
јата се врши со давање на три дози вакцина и тоа нуле-
виот, 7-от и 30-от ден. Имунитетот се одржува со дава-
ње на една доза вакцина на секои три години. 

6)  на лицата што се  комплетно предакспозиционо     
или постекспозиционо имунизирани против беснило, 
во случај на повторно повредување им се даваат три 
дози вакцина против баснило ако од имунизацијата из-
минале до три години, без соропрофилакса и тоа нуле-
виот-истиот ден, 3-от и 7-от ден. Ако изминале повеќе 
од три години се врши потполна имунизација, при 
истовремена примана на серопрофилакса. 
Серопрофилаксата против беснило е задолжителна 

за сите лица изложени на инфекција со вирусот на бес-
нило заклучно ос точка 1,2,3 и 4. Серопрофилаксата се 
врши веднаш по утврдувањето на индикацијата со да-
вањо на првито две дози вакцина против беснило. Се-
ропросрилакса против баснило се врши со давање на 
повреденото лице 20 И.Е. хуман антирабичен имуног-
лобулин (HRIG) на 1 кг телесна тежина. 

5. На задолжителна имунизација против жолта тре-
ска подлежат лица што патуваат во земја во која по-
стои таа болест, или која бара имунизација против таа 
болест, a ce врши со давање на една доза вакцина нај-
доцна десет дена пред доаѓањето во ендемското по-
драчје. Имунизацијата повторно се врши по десет години. 

6. Ha задолжителна имунизација против колера по-
длежат лица што патуваат во земји  во кои се бара иму-
низација против таа болест, a ce врши со давање на две 
дози вакцинга во растојание од најмалку осум дена. 
Имунизацијата повторно се врши по шест месеци. 

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

1) лица вработени за одржување на комуналната 
хигиена; 

2) лица што живеат во исто домаќинство со бацило-
носители на цревен тифус. 

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

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

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

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

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

1)  лица кои не се вакцинирани односно ревакаци-
нирани против ова заболување. 

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

3)  лица на кои од имунизацијата односно ревакци-
нацијата поминало десет и повеќе години. 

Имунизацијата по точка 1 и 2 се врши со две дози 
вакцина на Di-Te pro adultis, а лицата од точката 3 ce 
имунизират со една доза на Di-Te pro adultis. 
Имунизацијата на лицата треба да се изврши нај-

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

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

 
9. Имунизација против хепатитис Б. 
Имунизацијата против хепатитис Б се врши со вак-

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

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

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

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

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

двојна доза за соодветната возраст. 
Ревакцинација се врши според епидемиолошките 

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

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

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

 
10. Имунизација против детска парализа 
На задолжителна имунизација против детска пара-

лиза, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации, 
подлежат лицата за кои индикациите за вакцинација ги 
утврдува Министерството за здравство по предлог на 
Републички завод за здравствена заштита. 

 
11. Имунизација при вонредни состојби и случај на 

биотероризам 
Задолжителна имунизација на населението при 

вонредни состојби или во случај на биотероризам се 
изведува со соодветни вакцини, за заболувања против 
кои истите постојат, согласно Одлука на Министерс-
твото за здравство, a пo соодветно упатство на Репуб-
лички завод за здравствена заштита . 

 
III. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на мерките и активностите пред-

видени со Програмата за задолжителна имунизација на 
населението за 2003 година потребни се: 
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ВАКЦИНИ ЗА КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА 

                                                                          Табeла 1 

 
Вид на вакцина Број на 

дози 
Единечна 
цена 

Вкупна 
вредност 

1 Dl TE AL  35,000 12,14 424,900.00 

2 
Dl TE  
PRO ADULT  65,000 12,14 789,100.00 

3 RUBEOLA  25,000 98,50 2,462,500.00 

4 MRP  90,000 176,95 15,925,500.00 

5 TUBERKULIN  60,000 14,17 850,200.00 

6 IMOVAX MUMPS  200 54,10 10,820.00 

7 MORBILI  200 33,80 6,760.00 

8 BCG 0,1  40,000 13,55 542,000.00 

9 TETAVAX  40,000 8,80 352,000.00 

10 Dl TE PER  200,000 14,17 2,834,000.00 

11 POLIO  200,000 12,45 2,490,000.00 

12 POLIO IPV  500 216,40 108,200.00 

13 HEPATIT B  90.000 245,35 22,081,500.00 

 ВКУПНО:  
    

48,877,480.00 
 
ВАКЦИНИ ПО ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИНДИКАЦИИ 

 
                                                                        Табела 2 

Бр. Вид на вак-
цина 

Минимум по-
требни резерв-
ни дози кои ги 
обезбедува МЗ 

Единечна 
цена 

Вкупна вред-
ност на мини-
мум потребни 
резервни дози

1.  IMOGAM 
RABIES 10ml  100 14,961.32 1,496,132,00

2.  IMOGAM 
RABIES 2ml  100 3,382.80 338,280.00

3.  IMOVAX 
RABIES 
VERO  1 ,500 473.52 710,280.00

4.  TYPHIM VI  300 74.34 22,302.00
5.  TETAVAX    
6.  TETABULIN    
7.  HEPATIT B 

вакцина    
8.  Серум за 

HEPATIT B    
9.  FEBRIS 

FLAVA  
вакцина    

10.  Серум ANTI 
VIPERINUM  300 2077,40 623,220.00

11.  KOLERA 
вакцина    

  ВКУПНО      3,190,214.00
 
IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
Вкупните средства за реализација на програмата из-

несуваат 52,067,694.00 денари. 
Од Буџетот на Република Македонија ќе се обезбе-

дат средства за набавка на вакцини, од табела 1 за сите 
лица и минимум потребни резервни дози од табела 2 за 
сите лица. 
Средствата за набавка на вакцинии, серуми од табела 

2 точка 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 10 за сите лица ги обезбедува 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 
За набавка на вакцини, здравствени услуги за прег-

лед, имунизација и материјални трошоци за точка 4, 9 
и 11 од Табела 2, ќе ги обезбедат соодветните овласте-
ни институции, а трошоците на истите ќе ги надоме-
стува барателот. 

Здравствените услуги за вакцинации на училишни-
те деца што не се предвидени со оваа програма, покри-
ени се со Програмата за систематски прегледи на уче-
ници и студенти во Република Македонија. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година, во износ од 49,399,000.00 денари, а 
остатокот од средствата од тековното работење на јав-
но здравствените организации. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија".  
      Бр. 23-2532/1                       Претседател на Владата 
2 јуни  2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1059. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 1 од Законот за 

здравствена заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 

2.06.2003 година, донесе 0 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА  

Co Програмата за превентивна здравствена заштита 
во Република Македонија за 2003 година, утврдени се 
мерки, задачи и активности што треба да ги реализира-
ат 10 заводи за здравствена заштита и Републичкиот 
завод за здравствена заштита - Скопје. 

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

Co мерките, задачите и активностите утврдени во 
Програмата за реализација на заводите за здравствена 
заштита во соработка со Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита се обезбедува и спроведување на од-
редбите на поголем број на закони со кои се регулира-
ни прашањата за следење, истражување и проучување 
на здравствената состојба на населението, причините 
за појавата и ширењето на заразните и други болести 
што имаат социјално-медицинско значење, како и вли-
јанието на еколошките фактори врз здравјето, предла-
гање и преземање на мерки заради заштита и унапреду-
вање на здравјето на луѓето. 
Во програмата утврден е видот на задачите и актив-

ностите, содржината, обемот и роковите за нивно извр-
шување како и финансиските средства за остварување 
на програмата. 
Мерките, задачите и активностите ќе ги вршат сани-

тарно-хигиенската, епидемиолошката, лабораториската 
и социјално-медицинската дејност на заводите за здрав-
ствена заштита со седиште во општините: Битола, Коча-
ни, Куманово, Охрид, Прилеп, Струмица, Скопје, Тето-
во, Велес и. Штип. Овие 10 заводи ќе ги вршат задачите 
и за потребите на населението од новооснованите оп-
штини според Законот за територијална поделба на Ре-
публика Македонија и определување на подрачјата на 
единиците на локалната самоуправа преку спроведување 
на санитарно-хигиенската, епидемиолошката, лаборато-
риската и социјално-медицинската дејност. 
Републичкиот завод за здравствена заштита ќе ги 

врши задачите за потребите на населението од Репуб-
лика Македонија освен во цитираните четири дејности 
и во заштитата на населението од јонизирачки зрачења, 
како и испитувањето и контролата на лековите. Поод-
делно реализацијата на утврдените задачи и активно-
сти ќе се врши и тоа: 
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I. САНИТАРНО-ХИГИЕНСКА ДЕЈНОСТ 
 
Во рамките на санитарно-хигиенската дејност во   

заводите за здравствена заштита се врши: 
- следење, спроведување и предлагање мерки за 

снабдување на населението со здравствено исправна 
вода за пиење; 

- санитарен надзор над објектите за водоснабдува-
ње, над извориштата и нивната околина; 

- следење на здравствената исправност на водата за 
пиење со бактериолошки анализи и со санитарно-хеми-
ски анализи, во обем за основна анализа, периодична, 
за нови зафати и по хигиено-епидемиолошки индика-
ции; 

- следење на отстранувањето на цврстите и течните 
отпадни материи, вклучувајќи и медицински отпад,  
надзор над објектите и локациите за отстранување, 
преработка на крајна диспозиција на отпадните мате-
рии; 

- следење на хигиенскиот квалитет на површински-
те и отпадни води од здравствено-еколошки аспект; 

- следење на состојбата на загаденост на воздухот 
од здравствено-еколошки аспект и влијанието врз     
здравствената состојба на населението; 

- предлагање мерки за заштита на воздухот од зага-
дување; 

- санитарно-хигиенски надзор над објектите од јав-
ниот сообраќај како и над предучилишните и училиш-
ните објекти, стопански и здравствени објекти; 

- следење и проучување на исхраната и ухранетоста 
на населението; 

- следење на здравствената исправност на прехран-
бените производи со бактериолошка анализа и со ос-
новна санитарно-хемиска анализа; 

- следење на состојбите во објектите за производс-
тво и промет на прехранбените производи и во објекти-
те за општествена исхрана; 

- следење и проучување на хигиенските услови во 
работната средина. 

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

здравствена заштита е должна на секои шест месеци, a 
no индикација и почесто да доставува до Републичкиот 
завод за здравствена заштита санитарно-хигиенска 
процена за територијата што ја покрива со истакнува-
ње на актуелните проблеми и потенцијални ризични 
состојби од здравствен аспект. 

 
1. Следење на состојбата со водоснабдувањето и 

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

нитарно-хигиенски теренски извидувања на јавните во-
доснабдителни објекти со оценка за сигурност на обје-
ктот и можност за евентуални загадувања и ризик по 
здравјето на населението. По хигиено-епидемиолошки 
индикации се вршат санитарно-хигиенски теренски из-
видувања и на индивидуални водоснабдителни објекти. 
На секој градски водовод се врши увид 4 пати го-

дишно, локалните селски водоводи 2 пати годишно, а 
селата без локални водоводи најмалку еден теренски 
увид годишно. Останатите јавни објекти во малото сто-
панство, крајпатни чешми, споменички чешми, чешми 
во рекреативни подрачја и др. ќе бидат опфатени нај-
малку еднаш годишно. Квалитетот на водата се контро-
лира со земање мостри за бактериолошка и физичко-
хемиска анализа; бројот на мострите за секој објект ќе 
биде согласно прописите за хигиенска исправност на 
водата за пиење. 
Обемот на следење на водоснабдувањето на град-

ските и селските населби во Република Македонија е 
даден во (Табела 1 и 2). 

Следење на водоснабдувањето на градските  
населби во Република Македонија 

 
Табела: 1 

Планиран број на: 

Лабораториски ана-
лизи на мострите 

Заводи за 
здравстве-
на заштита

Број на 
градови Теренски 

извидувања 
Мостри 
на вода Физичко-

хем. 
Микро-
биолошка

Битола  4 16 1100 1100 1100 
Куманово 3 12 1250 1250 1250 
Кочани  6 24 1200 1200 1200 
Охрид  3 12 1300 1300 1300 
Прилеп  3 12 1100 1100 1100 
Скопје  1 6 10500 10500 10500 
Струмица 2 8 600 600 600
Тетово  2 8 1350 1350 1350 
Велес  5 20 4000 4000 4000 
Штип  3 12 1100 1100 1100 
Вкупно:  32 130 23500 23500 23500 

 
Следење на водоснабдувањето на селските  

населби во Република Македонија 
 

Табела: 2 
Планиран број на: 

Лабораториски ана-
лизи на мострите 

Заводи за 
здравстве-
на заштита

Број на 
селски 
населби

Теренски 
извидувања 

Мостри 
на вода Физичко-

хем. 
Микро-
биолошка

Битола  263 200 1500 1500 1500
Куманово 190 140 1100 1100 1100
Кочани  104 136 864 864 864
Охрид  147 100 800 800 800
Прилеп  182 200 1200 1200 1200 
Скопје  102 80 500 500 500
Струмица 125 120 750 750 750
Тетово  182 165 1200 1200 1200 
Велес  249 312 1599 1599 1599 
Штип  156 100 800 800 800
Вкупно:  1700 1553 10313 10313 10313 

 
1.1. Здравствена евиденција на водоснабдителните 

објекти 
Заводите за здравствена заштита водат здравствена 

евиденција на водоснабдителните објекти по утврдена 
единствена стручна методологија. 

2. Следење на површинските води од здравствено-
еколошки аспект 
Следењето на квалитетот на површинските води ќе 

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

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

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

 
Следење на површинските води  

Табела: 3 
Планиран број на: 

Лабораториски ана-
лизи на мострите Заводи за здравстве-

на заштита 
Теренски 
извидувања Мостри 

на вода Физичко-
хем. 

Микро-
биолошка

Битола  30 150 150 150
Куманово  16 44 44 44
Кочани  16 32 32 32
Охрид  40 130 130 130
Прилеп  10 36 36 36
Скопје  35 70 70 70
Струмица  2 12 12 12
Тетово  12 15 15 15
Велес  47 117 117 -   117
Штип  12 24 24 24
Вкупно:  220 630 630 630

 
3. Следење на квалитетот на воздухот во населени-

те места и влијанието на загадениот воздух врз здравје-
то на населението  
Остварување на задачата се одвива со испитување 

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

лес - лебдечки честички (чад) ЅО2 - сулфур двооксид, 
во Скопје и CO - јагленороден моноксид и азотни окси-
ди,  а само во Велес - олово, кадмиум и цинк во аеросе-
диментот и воздухот. 

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

мање примероци атмосферски воздух и стандардни ме-
тоди за лабораториска дијагноза. Наодите за чад, ЅО2, 
азотни оксиди, олово, кадмиум и цинк ќе се презентира-
ат како 24 часовен просек во мг/м3 воздух, јаглен моно-
ксидот како часовен просек во мг/м3 воздух, а аероседи-
ментот како месечен просек во мг/м2 површина. 
Мерни места за следење на аерозагадувањето се да-

ден  во табела 4. и
 
Следење на квалитетот на воздухот во заводите  

за здравствена заштита  
Табела 4 

Број на мерните места за Завод за 
здравстве-
на заштита 

Аеросе-
димент Чад и ЅО2

Азотни 
оксиди 

Олово, 
кадмиум 
и цинк 

CO 

Битола  4 - - - -
Куманово  4 - - - -
Кочани  5 - - - -
Охрид  6 - - - -
Прилеп  7 - - - -
Скопје  30 7 4 1 4
Струмица  4 - - - -

Тетово  4 - - - -
Велес  8 3 - 8 -
Штип  4 - - - -
Вкупно:  76 10 4 9 4

 
Бројот на мерни места може да се зголемува според 

индикации. 
 
За следење на квалитетот на воздухот и влијанието 

на истиот, врз здравјето на населението, ќе се изготву-
ваат извештаи со оценка на најдените состојби и пред-
лог мерки. Во случаи на акутни состојби на загаденост 
на воздухот на ниво на аларм од прв, втор или трет сте-
пен, од страна на територијално надлежниот завод во 
најкус рок ќе се известува Министерството за здрав-
ство и Републичкиот завод за здравствена заштита. 

 
4. Следење на здравствената исправност на пре-

хранбени производи  
Се следи здравствената исправност на минимум 

6.800 прехранбени производи од кои во Заводот за 
здравствена заштита - Скопје минимум 2000 примеро-
ци, Битола 800 примероци, а во останатите заводи за 
здравствена заштита минимум по 500 примероци. Са-
нитарни-хигиенските услови ќе се следат и со земање 
на 250 брисеви за секој Завод за здравствена заштита, 
од работни површини од објектите за производство и 
промет на прехрамбени продукти. 
 

5 . Следење на исхраната и ухранетост на населението 
Се следи организирана исхрана на предучилишните 

деца, учениците и работниците во вкупно 67 објекти за 
општествена исхрана. За одредување на биолошката 
вредност на исхраната се испитуваат 1.135 оброци. Са-
нитарно-хигиенските услови во објектите се следат 
преку стручни увиди (вкупно 265) и преку микробио-
лошки брисеви (вкупно 3.2.95). (Табела 5) 
 

Следење на исхраната на населението 
 

Табела 5 

Завод за здравстве-
на заштита 

Број на  
објекти 

Струч-
ни* уви-
ди на 
објекти 

Број на 
испитани 
оброци 

Број на* 
испитани 
брисеви 

Битола  6 24 100 300
Куманово  6 24 100 300
Кочани  6 24 100 300
Охрид  6 24 100 300
Прилеп  6 24 100 300
Скопје  10 40 170 400
Струмица  6 24 100 300
Тетово  6 24 100 300
Велес  9 33 165 405
Штип  6 24 100 300 
Вкупно:  67 265 1135 3295 
 
*По индикација ќе се зголеми бројот на стручни увиди 
на објектите. 

 
Следењето на ухранетоста опфаќа 6.400 испитани-

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

 
6
 

. Следење на болничката исхрана 
Се следи исхраната за хоспитализираните болни 

при медицинските центри, болници и клиниките на 
Клиничкиот центар во Скопје (вкупно 20). Се следи 
биолошката вредност на исхраната, санитарно-хигиен-
ските услови во објектите за болничка исхрана со вкуп-
но 80 стручни увиди и со 1080 микробиолошки брисе-
ви. (Табела 6) 
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Следење на болничка исхрана 
Табела 6 

Завод за здравствена 
заштита 

Број на  
објекти 

Струч-
ни уви-
ди на 
објекти 

Број на 
испитани 
оброци 

Број на 
испитани 
брисеви 

Битола  4 16 48 240 
Куманово  2 8 40 100 
Кочани  1 4 28 50 
Охрид  3 12 60 150 
Прилеп  1 4 20 50 
Скопје  3 12 60 100 
Струмица  1 4 20 50 
Тетово  1 4 28 50 
Велес  3 12 84 240 
Штип  1 4 28 50 
Вкупно:  20 80 416 1080

 
7 . Училишна хигиена 
Bo рамките на активностите за унапредување на 

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

8. Здравствено-воспитна активност на санитарно-
хигиенската дејност  
Преку здравствено воспитување ќе бидат опфатени 

теми и содржини кои се од приоритетно значење за оп-
тините од санитарно-хигиенски аспект. ш 
б ) Републичкиот завод за здравствена заштита 
Секторот по хигиена и заштита на човековата око-

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

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

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

- врз основа на спроведените истражувања и добие-
ните податоци од заводите за здравствена заштита, вр-
ши мониторинг и дава оценка на влијанието на одреде-
ни фактори од здравствено-еколошки аспект; 

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

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

1. Следење на радиоактивна контаминација на жи-
вотна средина  

1 .1. Радиоекологија 
Од областа на радиоактивната контаминација на 

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

- воздухот во Скопје, Гевгелија, Куманово, Битола 
и Тетово = 738 мостри; 

- дневните атмосферски талози од Скопје = 738 мо-
стри; 

- месечните атмосферски талози од Скопје, Гевге-
лија и Охрид; 

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

лија = 8 мостри; 
- водата од водоводите во Скопје и Охрид = 48 мо-

стри; 
- водата на Охридското Езеро и реката Вардар = 24 

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

мостри; 
- лебот од Скопје и пченицата од Прилеп = 6 мо-

стри; 

- други видови животни намирници произведени   
од одредени локалитети Тетово, Куманово, Струмица, 
Скопје и Прилеп (40 мостри) и намирници од увоз (100 
мостри); 

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

биде проширен и тоа на подрачјето на целата Републи-
ка, согласно наменски изготвена оперативна програма. 
 

1.2. Дозиметрија и процена на радиоактивна сигур-
ност 

 
Следењето на степенот на изложеноста на јонизи-

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

на дозиметрија (секој месец) во кои  ќе се опфатат око-
лу 1300 експонирани работници 
б) физичка дозиметрија на работните места и про-

сториите (еднаш годишно), при што ќе се врши увид на 
исправноста во користењето на уредите, постројките и 
објектите со давање препораки на лице место и со из-
вештаи за отстранување на недостатоците. 
Во текот на 2003 година продолжува и мерењето на 

интегралните апсорбирани дози од лицата што се изло-
жени при работа на јонизирачко зрачење преку дозиме-
трија. Опфатени се околу 1000 лица во Републиката. 
Исто така се врши секојдневно мерење на експози-

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

 
1.3. Медицински надзор на експонирани работници 
 
Ќе се следи здравствената состојба на лицата про-

фесионално експонирани на јонизирачки зрачења и во 
2003 година преку здравствени прегледи најмалку ед-
наш годишно со преземање на неопходните мерки за 
заштита на здравјето на тие лица. 
 

2. Следење на санитарно-хигиенската состојба во 
водоснабдувањето и квалитетот на водите за пиење и 
воспоставување на здравствена евиденција на водос-
набдувањето  
Во рамките на своите надлежности по однос на 

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

1% од предвидените мостри за испитување ќе се извр-
шат над 1800 лабораториски испитувања на дел од фи-
зичко-хемиска анализа, радиоактивност и пестициди, 
односно анализи кои не се вршат во заводите за здрав-
ствена заштита. 
Врз основа на надзорот Републичкиот завод за 

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

 
3. Следење на површинските води од здравствен ас-

пект 
 
Следењето на површинските води од здравствен ас-

пект, Републичкиот завод за здравствена заштита го вр-
ши во соработка со заводите за здравствена заштита во 
Република Македонија и тоа оние лабораториски анали-
зи за кои заводите немаат соодветна апаратура и методо-
логија, a пo хигиенски и епидемиолошки индикации вр-
ши потребни увиди и лабораториски испитувања во со-
работка и со други институции во Републиката. 
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4. Програма за евалуација на хигиенскиот квалитет 
на воздухот и неговите здравствени ефекти 

 
Заводот воведува "мобилна" методологија за следе-

ње на хигиенскиот квалитет на воздухот како во кому-
налната средина така и на поедини извори на загадува-
ње по утврдена индикација. 
Бројот на примероците воздух ќе биде утврден со 

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

5
 
. Следење на штетната бучава во животната средина 
Врз основа на постојните законски прописи и меѓу-

народно прифатените обврски, Републичкиот завод за 
здравствена заштита заедно со другите заводи започну-
ваат со активностите за утврдување на нивото на кому-
налната бучава во различните урбани средини и насел-
би. Републичкиот завод за здравствена заштита ќе раз-
вие методологија за проценка на штетното влијание на 
бучавата во комунална средина над експонираното на-
селение во Република Македонија. Во овој смисол во 
2003 година на 14 мерни места ќе се реализираат по 50 
мерења два пати во годината во Заводот за здравствена 
заштита - Скопје, како и на 4 мерни места според иста-
та методологија во Заводот за здравствена заштита - 
Битола. Добиените резултати соодветно ќе се обрабо-
туваат и ќе се изготвуваат збирни извештаи. 

Co набавката на референтни технички апарати, а 
врз основа на методологија и оперативна програма из-
готвена од Заводот, мерењата ќе се извршат и процена-
та на оптоварувањето на населението ќе се направи во 
седиштата на сите заводи во Републиката.  

6. Стручно-методолошко управување со медицин-
ски отпад  

 
Врз основа на постојните законски прописи и меѓу-

народни стручни норми Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита во соработка со Заводите на здравстве-
на заштита ќе обезбедува стручно-методолошка едука-
ција на медицинскиот персонал за правилно собирање, 
селектирање и диспозиција на централниот собирен 
пункт (во кругот на здравствените организации), на 
цврстиот медицински отпад од здравствени организа-
ции во Републиката. 
Изготвува стручно - методолошки упатства и еду-

кација за управување со цврстиот медицински отпад од 
здравствените организации со цел да се обезбеди соод-
ветно собирање, сепарација како и стручна помош за 
безбедно транспортирање и диспозиција од овластени 
стручни организации на депонии кои одговараат на са-
нитарно - хигиенски норми и услови.  

7. Анализа на состојбата на здравствена исправност 
на прехранбени производи и предмети за општа упо-
треба во Република Македонија 

 
Се изготвува Анализа на состојбата на здравствена-

та исправност на прехрамбени производи и предмети 
за општа употреба, врз основа на податоците од извр-
шените испитувања од овластени организации -заводи 
за здравствена заштита, Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита и Ветеринарниот институт - Скопје. 

 
8. Следење на алиментарниот дневен внос на некои 

хемиски контаминенти  
Се утврдува степенот на експозиција на население-

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

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

ените податоци се врши согласно препораките на СЗО. 

9. Испитување на некои ризик-фактори на заболу-
вањата на циркулаторниот систем 

 
Кај одредени популациони групи се врши следење 

на некои елементи на нутритивен статус - антропоме-
триски и биохемиски, врз основа на кои се утврдува 
степенот на здравствен ризик за појава на циркулатор-
ни заболувања. Во рамките на антропометриските еле-
менти се испитуваат телесна висина, телесна маса, де-
белина на поткожно масно ткиво и се детерминираат 
индекси на нутритивен статус. 
Во рамките на биохемиското испитување е и одре-

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

 
II. ЕПИДЕМИОЛОШКА ДЕЈНОСТ 

 
Приоритетни цели од епидемиолошката дејност се: 
- намалување на високиот морбидитет од ентероко-

лити кај малите деца, вирусен хепатит, салмонелозите 
и други цревни заразни заболувања; 

- контрола на заболувањата против кои се спрове-
дува задолжителна имунизација; 

- одржување на резултатите постигнати со ерадика-
ција на детската парализа; 

- елиминација на автохтони морбили; 
- спречување од внесување и ширење на маларија, 

колера и други тропски и паразитарни заболувања; 
- спречување на појава и ширење на природно жа-

ришни инфекции и зоонози; 
- спречување на појава на интрахоспитални инфек-

ции; 
- рано откривање и спречување на појава на епиде-

мија на грип и други акутни респираторни заболувања; 
- спречување  и  сузбивање  на  заразни  заболувања  

од  поголемо епидемиолошко и социјално значење и 
тоа: при поединечни случаи на нови заразни заболува-
ња кои повторно се јавуваат и појава на епидемии на 
заразни заболувања. 
Епидемиолошката дејности спроведува следните 

мерки и активности: 
- следење, проучување и анализа на епидемиоло-

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

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

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

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

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

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

 
а
 
) Заводи за здравствена заштита 

1
 
. Спречување и сузбивање на заразните заболувања 

1.1. Собирање, обработка и анализа на пријавите за  
заразни заболувања 

- секојдневно прибирање, обработување и анализи-
рање на пријавите за заразни болести и нивно евиден-
тирање во книга за евиденција на заразните заболува-
ња. Во текот на годината ќе бидат обработени околу 
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29.000 индивидуални пријави за заразни болести, како 
и 1500 групни пријави за заболување - смрт од грип, во 
зависност од епидемиолошката состојба; 

- изготвување на месечни билтени со епидемиоло-
шки коментар, врз основа на пријавите и теренските   
увиди и истите ќе бидат доставени до Републчкиот за-
вод за здравствена заштита; 

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

- за состојбата и превземените мерки доставуваат 
пријава и одјава за епидемијата, информации и изве-
штаи до Републичкиот завод за здравствена заштита, 
Министерството за здравство и Државната санитарна и 
здравствена инспекција; 

- изготвуваат годишни табеларни  извештаи по пол  
и возраст на заболените и по месец на заболувањето и 
истите ги доставуваат до Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита до 31.01.2003 година; 

- годишна анализа - извештај со епидемиолошки 
коментар за заразните заболувања, ќе достават до Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита до 31.01.2003 
година; 

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

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

1.2. Откривање и проучување на патиштата на ши-
рење на заразните заболувања и преземање на мерки и 
активности за нивно спречување и сузбивање  

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

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

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

- за спречување и сузбивање на алиментарните то-
ксикоинфекции и салмонелозите, заводите за здравстве-
на заштита, во соработка со Државната санитарна    и 
здравствена инспекција, ќе вршат епидемиолошки увиди 
во објектите каде се произведува, складира, подготвува 
и дистрибуира храна. При увидите  ќе бидат земани мо-
стри за микробиолошка и хемиска анализа, брисеви од 
работни површини и од вработениот персонал при што 
ќе бидат обработени околу 3500 материјали; 

- сузбивањето на зоонозите (кју треска, лептоспиро-
зи, хеморагични трески, туларемија, беснило, лајшма-
ниоза и др.) заводите за здравствена заштита ќе го вр-
шат во соработка со ветеринарната дејност.   

1.3. Спречување и сузбивање на интрахоспитални 
инфекции  
Заводите за здравствена заштита и медицинските 

центри, односно здравствените домови, изготвуваат 
оперативни програми и планови за 2004 година и исти-
те ќе ги достават до Републичкиот завод за здравствена 
заштита заклучно со 30.09.2003 година. 

Активностите и мерките се спроведуваат од страна 
на Комисијата за спречување и сузбивање на интрахос-
питалните инфекции. Заводите за здравствена заштита 
во соработка со Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат најмалку еднаш месечно ќе вршат епиде-
миолошки увид во здравствените организации, при 
што ќе бидат земени 25-50 материјали, а во поголемите 
здравствени организации и повеќе (брисеви од сте-
рилен материјал, работни површини, стерилност на 
воздух и др.) и истите ќе бидат обработени во нивните 
микробиолошки лаборатории, при што ќе се врши 
идентификација на изолираните причинители од земе-
ните материјали; 
За најдената состојба, предложените и превземени-

те мерки и активности ќе бидат изготвувани месечни и 
годишни извештаи со епидемиолошки коментар, и 
истите ќе се доставуваат до Републичкиот завод за 
здравствена заштита, Државниот станитарен и здрав-
ствен инспекторат и здравствените организации каде 
се направени увидите. Годишниот извештај до Репуб-
личкиот завод за здравствена заштита се доставува нај-
доцна до 31.01.2004 година. 

 
1.4. Организација, контрола и евалуација на вакци-

нацијата 
 
- учествуваат во изготвување на годишните и опе-

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

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

- за реализација на оваа активност епидемиологот 
од заводите, најмалку 2 пати годишно, ќе изврши 
теренски увид во сите пунктови за спроведување на 
вакцинацијата и за најдената состојба при увидот, ќе 
достави информација до раководителот на здравствена-
та организација, која е задолжена за спроведување на 
задолжителната вакцинација, до Републичкиот завод за 
здравствена заштита и Државната здравствена и сани-
тарна инспекција; 

- вршат вакцинација по епидемиолошки индикации 
на определени групи или по9дини лица против тифус, 
тетанус, грип, менингококен менингит, колера, Хепа-
тит Б, a по потреба и против други заразни заболувања; 

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

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

 
1.5. Мерки и активности за ерадикација на детската 

парализа  
- вршат активен надзор над детската парализа и 

акутна флакцидна парализа во детските, инфективните, 
невролошките и одделенијата за рехабилитација, при 
што еднаш неделно ги проверуваат книгите за прием, 
испис и амбулантните дневници, за што водат уредна 
документација. Заводот за здравствена заштита - Скоп-
је врши активен надзор во наведените одделенија при 
Центарот на воено здравствените организации, Заводот 
за рехабилитација - Скопје и Центарот за рехабилита-
ција - Катланово. По истекот на седмодневниот период 
(понеделник - недела) доставуваат "Неделен извештај 
за активен надзор на АФП" до Републичкиот завод за 
здравствена заштита. 
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При случај на АФП епидемиологот од заводот, од-

носно епидемиологот од организационата единица на за-
водот, должен е да направи теренско епидемиолошко из-
видување, да го провери вакциналниот статус на заболе-
ниот и контактите, како и опфатот со вакцина против 
детска парализа на подрачјето од каде е заболениот. За 
најдената состојба веднаш го известува РЗЗЗ. Од бли-
ските контактите, децата помали од 10 години, се зема 
фецес за вирусолошко испитување и доставува до РЗЗЗ. 

 
1.6. Продолжување на мерки и активности за пре-

венција и контрола на морбилите како и елиминација 
на а тохтоните морбили во Република Македонија в 

Co продолжување на досегашните контроли и про-
тивепидемиски мерки створени се услови за отпочну-
вање на процесот за елиминација на автохтоните мор-
били во Република Македонија. За таа цел заводите за 
здравствена заштита во текот на 2003 година во сора-
ботка со здравствените организации посебно ќе се ан-
гажираат во: 

- надзорот на спроведувањето на задолжителната 
имунизација односно опфат над 95% на лицата кои 
подлежат на вакцинација против морбили; 

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

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

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

 
2. Мерки и активности за спречување на тропски, 

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

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

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

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

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

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

текот на 2003 година ќе ги извршува следните задачи и 
активности:  

1. Спречување и сузбивање на заразните заболува-
ња о Република Македонија в 

1.1. Собирање, обработка и анализа на пријавите за   
заразни заболувања 

- се реализира преку секојдневно собирање, обрабо-
тување и анализирање на пријавите за заразни заболува-
ња од целата Република. Ќе бидат обработени околу   
28.000 индивидуални пријави за заразни заболувања и 

1500 збирни пријави за заболување - смрт од грип, во за-
висност од епидемиолошката состојба. Ќе бидат изго-
твени 48 табеларни седмодневни извештаи за движење-
то на заразните заболувања по општини и 12 месечни 
билтени со епидемиолошки коментар. Истите ќе бидат 
доставени до Министерството за здравство, заводите за 
здравствена заштита,. Државен санитарен и здравствен 
инспекторат, Центарот за воено-здравствени установи - 
Завод за превентивно медицинска заштита, Клиниката за 
заразни болести и фебрилни состојби, Институт за епи-
демиологија, биостатистика и медицинска информатика, 
националниот координатор за заразни заболувања и др.; 

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

- годишните табеларни извештаи по заводи и орга-
низациони единици, по пол, возраст на заболените и 
месец на јавувањето, ќе бидат изготвени до    
15.03.2004 година и доставени до Министерството за 
здравство, Државен санитарен и здравствен инспекто-
рат, Фондот за здравствено осигурување, Институт за 
превентивна медицина при Воена болница (во ната-
мошниот текст: ИПМ во ВБ), Клиника за заразни боле-
сти и фебрилни состојби, Институт за епидемиологија 
и Националниот координатор за заразни болести; 

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

- врз основа на годишните извештаи, информации на 
заводите и теренските епидемиолошките увиди ќе биде 
изготвен извештај -анализа за движењето на акутните за-
разни заболувања во 2003 година до 31.03.2004 година; 

- ќе биде изготвена предлог Програма за превентив-
на здравствена заштита во Република Македонија за 
2004 година (епидемиолошко-микробиолошки дел) и 
истата ќе се достави до Министерството за здравство 
на Република Македонија до 31.10.2003 година.  

1.2. Откривање и проучување на патиштата на ши-
рењето на заразните заболувања и контрола на мерките 
за нивно спречување и сузбивање  
За оваа цел Секторот ќе спроведува одредени про-

грамски мерки и активности: 
Епидемиолошки проучувања и преземање мерки 

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

увиди, а за најдената состојба и преземените мерки ќе би-
дат изготвени записници, информации со епидемиолошки 
коментар и доставени до Министерството за здравство и 
до Државен санитарен и здравствен инспекторат. 

 
1.3. Спречување и сузбивање на интрахоспитални 

инфекции.  
Републичкиот завод за здравствена заштита најмал-

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

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

оваа Програма до Министерството за здравство, Држа-
вен санитарен и здравствен инспекторат и Фондот за 
здравствено осигурување ќе биде доставен до 
31.03.2004 година. 

 
1.4. Организација, контрола и евалуација на вакци-

нацијата  
Следење на реализацијата на Програмата за спрове-

дување на задолжителната имунизација на населението 
против определени заразни болести во 2003 година ќе 
се врши преку: контрола на спроведувањето на програ-
мите за имунизација и укажување стручно-методоло-
шка помош во соработка со Заводот за здравствена за-
штита на мајки и деца и Институт за градни болести и 
туберкулоза на Република Македонија. 
За најдената состојба ќе се изготвуваат информации 

и ќе бидат доставувани до Министерството за здрав-
ство, Државен санитарен и здравствен инспекторат и 
раководителите на здравствените организации задол-
жени за спроведување на имунизација. Задачата ќе би-
де реализирана преку теренски увиди, најмалку еднаш 
во годината, во сите заводи и нивните организациони 
единици, пунктовите на здравствените организации 
кои спроведуваат вакцинација, при што ќе бидат на-
правени 40-50 посети. 
При теренските увиди посебно внимание ќе биде 

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

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

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

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

годишните извештаи од теренот, Секторот до 
28.02.2004 година, ќе изготви Годишен извештај за из-
вршената имунизација за 2003 година, по општини и 
Републиката, со процент на опфатот одделно за секоја 
вакцина со епидемиолошки коментар. 
Секторот ќе изготви Предлог - Програма за спрове-

дување на задолжителна имунизација на населението 
во Република Македонија против определени заразни 
болести во 2004 година и ќе ја достави до Министерс-
твото за здравство до 31.10.2003 година. 

 
1.5. Мерки и активности за ерадикација на детска 

парализа  
Секторот ќе врши надзор над полиомиелитот и 

АФП, преку прибирање и обработка на внеделните изве-
штаи за активен надзор на АФП и теренските увиди. По 
обработка на истите до Министерството за здравство и 
СЗО ќе доставува "Формулар за неделно пријавување на 
случаи на полио и акутна флакцидна парализа". 
По добивање на итна пријава за АФП веднаш ќе би-

де направена епидемиолошка анкета, проверен вакци-
налниот статус, земен материјал за вирусолошко испи-
тување од заболениот и контактите, кој ќе биде испра-
тен во Референс лаборатаоријата на СЗО во Софија за 
поставување на дијагноза. 
Доколку биде регистриран случај на АФП, ќе се из-

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

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

 
Секторот ќе врши контрола, ќе предлага и превзема 

мерки и активности за спречување и сузбивање на мор-
билите на територија на Република Македонија. Во те-
кот на годината, во соработка со здравствените органи-
зации и заводите за здравствена заштита ќе бидат одр-
жани 5 регионали семинари на кои здравствените работ-
ници ќе се запознаат со состојбата со ова заболување кај 
нас и во светот како и со препораките и програмите на 
СЗО и можностите за елиминација на автохтони и иден-
тификација на импортирани случаи на морбили. 
Во текот на месец октомври 2003 година ќе биде до-

ставена до Министерство за здравство посебна средно-
рочна Оперативна Предлог Програма за контрола, 
превенција на епидемии од морбили и елиминација на 
автохтони морбили за периодот 2003-2007 година како и 
посебна Годишна оперативна програма за 2004 година. 

 
2. Спроведување на мерки за спречување на внесу-

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

2.1. Спроведување на мерки за спречување на вне-
сување и сузбивање на колера  

2 .1.1. Епидемиолошки дел 
- следење на движењето на колерата во светот, а по-

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

- стручно-методолошка помош на здравствените ра-
ботници, организации и штабовите за борба против ка-
рантински заболувања; 

- проучување на сите фактори кои можат да делува-
ат на појавата и ширењето на колерата; 

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

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

- предлог мерки за отстранување на условите и со-
стојбите кои условуваат појава и ширење на колера. 

 
2 .1.2. Микробиолошки дел 
По епидемиолошки индикации ќе се вршат испиту-

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

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

 
2.1.3. Одржување на резултатите постигнати со ера-

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

вање и ширење на маларијата од земји во кои таа се 
одржува ендемски. Повремено се регистрираат пое-
динечни инпортирани случаи, но поради преземените 
мерки спречено е нејзино понатамошно ширење во 
Републиката. 
Секторот ќе ја следи епидемиолошката состојба во 

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

ките, кои ги спроведуваат заводите за здравствена за-
штита и укажува стручно-методолошка помош. 
Во референтната лабораторија на Републичкиот за-

вод за здравствена заштита за оценка на квалитетот на 
микроскопската дијагностика се контролираат пози-
тивните материјали (препарати) и 10% од прегледаните 
негативни препарати од теренот. 
Во случај на појава на заболување од маларија ќе 

бидат преземени мерки предвидени со Закон. 
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Ќе бидат одржани два семинари со раководителите и 

епидемиолозите на заводите, во врска со преземање на 
мерки за спречување на внесување и ширење на маларија. 
Годишен извештај ќе биде изготвен до 31.03.2004 

година, а за секој евентуално регистриран случај на за-
болување, ќе биде направена епидемиолошка анкета од 
епидемиолог и по писмен пат ќе биде известено Мини-
стерството за здравство и Државниот санитарен и 
здр вствен инспекторат. а

 
3. Следење на грипот и други вирусни респиратор-

ни аболувања з 
Секторот ќе го следи движењето на грипот и ќе врши 

испитување на истиот, како и на други актуни вирусни 
респираторни заболувања во Република Македонија. 
Во текот на годината ќе се вршат епидемиолошки, 

вирусолошки и бактериолошки испитувања, при појава 
на зголемен број или епидемиска форма на заболувања 
слични на грип. 
При појава на зголемен број или епидемија на грип 

Заводот ќе прибира обработува и анализира групни 
пријави за заболување - смрт од грип, поединечни ин-
формации, ќе врши теренски увиди и за состојбата и 
преземените мерки ќе изготвува информации. 

Co овие испитувања ќе бидат ставени под епидеми-
олошки надзор 5 општини, со што ќе се обезбеди сле-
дењето и проучувањето на респираторните заболувања. 
За изолација на вируси ќе бидат земени 150 матери-

јали како и 300 парни серуми за серолошки испитувања. 
Секторот преку неделните билтени на СЗО редовно 

ќе ја следи епидемиолошката состојба на грипот во 
светот и соседните држави. За состојбата редовно ќе 
информира и ќе предлага и презема соодветни мерки и 
активности. 

 
4. Испитување на причинителите на сериозните ме-

нин ити г 
Ќе бидат земени 100 парни серуми од заболени ли-

ца во Републиката, на кои ќе се вршат вирусолошки ис-
питувања на следните вируси: influenza "A" и "В" аде-
но вируси, herpes simplex, herpes zoster, coxsackie, 
ECHO и полио. 

 
5. Спречување на внесување и ширење на тропски, 

заразни и паразитарни болести.  
Испитувањата ќе се вршат на следните паразити: 
- entamoeba histolytica и други цревни паразити - 

фецес; 
- ancylostoma duodenalae и други хелминти - фецес; 
- filariasis - размаски од густа капка од периферна крв; 
- onchocerciasis; 
- schistosoma - haemotobium; 
- diphylobothrium latum. 
Ќе бидат извршени анализи на 250 лица, при што ќе 

бидат направени околу 900 анализи. 
Во 2003 година ќе се следи движењето и состојбата 

на заболувањата со тропски паразити во светот, а осо-
бено во земјите со кои нашата земја има интензивни 
трговски, туристички и др. врски. 
Во :текот на годината ќе се одржат 4 регионални се-

минари за епидемиолози и други доктори по медицина 
кои работаат на оваа проблематика. 

 
ОБЕМ НА РАБОТА ПО ПОЕДИНИ ПРОГРАМСКИ 
ЗАДАЧИ НА ЕПИДЕМИОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ 
 

ЗАВОДИ 

Бр. на 
пријави 
за зараз-
ни боле-
сти, без 
групни 
пријави 
за грип 

Епидеми-
олошки 
анкети 

Епиде-
миол. 
извиду-
вање 

Контрола 
на клицо. 

Интрахос-
питална 
контрола 
(земени 
мостри) 

Битола  2500 1100 250 200 700 
Куманово  3000 1100 200 170 600 
Кочани  2900 700 280 200 450 

Охрид  1200 800 80 120 500 
Прилеп  2100 800 120 120 500 
Струмица 1000 700 70 100 400 
Тетово  2800 1050 135 150 500 
Велес  2800 600 250 300 600 
Штип  1400 600 100 100 500 
Скопје  9000 1800 400 300 800 
ВКУПНО 28700 9250 1885 1760 5550 

 
III. МИКРОБИОЛОШКА - ЛАБОРАТОРИСКА  

ДЕЈНОСТ 
 
Заводи за здравствена заштита и Републички завод 

за здравствена заштита 
Заводите во оваа дејност ги спроведуваат задачите: 
- откривање на изворите на заразата, клицоносите-

лите и патиштата на пренесување; 
- ретроспективни испитувања преку серолошко - 

лабораториски анализи; 
- контрола на преземените мерки (дезинфекција, 

стерилизација, имунизација, осетливост на популација-
та, ефекти од лекувањето и др.); 

- микробиолошка контрола во здравствени органи-
зации (операциони сали, сала за реанимација и други 
простории, инструменти, работни површини, материја-
ли и друго); 

 
IV. СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ  
Врз основа на Законот за здравствена заштита, про-

грамите за статистички истражувања од интерес за Ре-
публиката, Законот за евиденциите од областа на здрав-
ството и други прописи, социјално-медицинската деј-
ност ја следи здравствената состојба на населението, си-
стемот и организацијата на здравствената заштита, пла-
нира, програмира, прибира, обработува, анализира и ева-
луира податоци од здравствена статистика, учествува во 
изготвување и спроведување на посебни програми од 
здравствената дејност и предлага мерки за решавање на 
здравствените потреби на населението, утврдува прио-
ритети за задоволување на потребите и подобрување на 
здравствената состојба на населението. 

 
а ) Заводи за здравствена заштита 
1. Организација, планирање и здравствено-воспитна 

дејност  
Во текот на годината социјално-медицинската деј-

ност во заводите за здравствена заштита во Република-
та ги изготвува и доставува до Министерството за 
здравство, Фондот за здравствено осигурување, Репуб-
личкиот завод за здравствена заштита и други надлеж-
ни и заинтересирани установи и организации следните 
програми, извештаи и информации: 

- Извештај за спроведување на Програмата за пре-
вентивната здравствена заштита во 2002 година;  

Рок на изготвување:                  март 2003 година 
 
- Извештај за спроведување на Програмата за 

здр вствено воспитување во 2002 година; а 
Рок на изготвување:                  март 2003 година  

- Анализа за здравствената состојба и здравствената 
заштита на населението за 2002 година за подрачјето 
што го покрива Заводот;   

Рок на изготвување:               април 2003 година 
 
- Извештај за екипираност со стручен кадар според 

дејностите во здравствените организации, според Зако-
нот за територијална поделба на општините и опреде-
лување на подрачјата на единиците за локална самоу-
права (�Сл. весник на Р. Македонија� бр. 49/96 и 56/96) 
во 2002 година 

 
Рок на изготвување:               април 2003 година 
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- Информација за состојбите со болестите на завис-
ност и алкохолизам за период 2002 година на подрачје-
то што го покрива Заводот за здравствена заштита; 

 
Рок на изготвување:               април 2003 година 

 
- Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет 

за подрачјето што го покрива заводот за здравствена 
заштита за 2002 година; 

 
Рок на изготвување:                     мај 2003година 

 
- Информација за искористеноста на болничките ка-

пацитети во здравствените организации за подрачјето 
што го покрива Заводот за здравствена заштита за 2002 
год на; и

 
Рок на изготвување:                    мај 2003 година 

 
- Информација за состојбите во приватното здрав-

ство на подрачјето што го покрива заводот за здрав-
ствена заштита за 2002 година; 

 
Рок на изготвување:                    јуни 2003 година  

- Информација за состојбите и проблемите со хро-
ничната бубрежна инсуфициенција на подрачјето што 
го покрива Заводот за 2002 година; 

 
Рок на изготвување:                   јуни 2003 година 

 
- Информација за состојбите и проблемите со ше-

ќерната болест на подрачјето што го покрива Заводот 
за 2002 година; 

 
Рок на изготвување:                   јуни 2003 година 

 
- Извештај за остварувањето на Програмата за си-

стематски прегледи на ученици и студенти во 2002 го-
дина; 

 
Рок на изготвување:       септември 2003 година 

 
- Предлог-Програма за систематски прегледи на 

ученици и студенти за 2004 година; 
 

Рок на изготвување:       септември 2003 година 
 

- Предлог-Програма за превентивната здравствена 
заштита за подрачјето на заводот за здравствена зашти-
та за 2004 година; 

 
Рок на изготвување:        септември 2003 година 

 
2. Здравствена статистика и информатика 
 
Во заводите за здравствена заштита согласно закон-

ските основи се извршуваат следните активности од 
здравствено-статистичката дејност: 

- прибирање, обработка и анализа на збирните пода-
тоците за извршената работа во здравствените установи, 
податоците за здравствената состојба на населението и 
податоците за стручниот кадар според здравствените 
дејности по единствена утврдена методологија; 

- прибирање, обработка и анализа на индивидуални 
извештаи; 

- прибирање на пријави за незаразни заболувањата 
и водење евиденција за нив; 

- давање стручно-методолошка помош на здрав-
ствените организации во водењето на медицинската 
документација, евиденција и изготвување на стати-
стички извештаи; 

- изготвување на публикација за амбулантно-полик-
линички морбидитет и публикација за болнички мор-
бидитет (март 2003 година); 

- здравствени индикатори �Здравје за сите� за по-
драчјата на заводите за здравствена заштита (јуни 2003 
година). 

1
 

. Здравствено-воспитна дејност 
Во рамките на службите за социјална медицина во 

заводите за здравствена заштита, се планираат, програ-
мираат, извршуваат и евалуираат активности од здрав-
ствено-воспитната дејност со населението на подрачје-
то на Заводот. Во оваа смисла, се изготвуваат годишни 
програми и извештаи, повремени информации и анали-
зи за спроведените здравствено-воспитни активности 
во одредени периоди, но исто така се пружа стручно-
методолошка помош за здравствените организации на 
подрачјето, се координираат активности со повеќе вла-
дини и невладини организации, се одржуваат предава-
ња, трибини, семинари и други форми на здравствено-
промотивна активност. 

 
б
 

) Републички завод за здравствена заштита 
1. Статистички истражувања од областа на здрав-

ството 
 
Во 2003 година ќе продолжи спроведувањето на ста-

тистичките истражувања од областа на здравството. Ќе 
се прибираат и обработуваат извештаи за збирни и инди-
видуални статистички извештаи доставени од 10-те за-
води за здравствена заштита во Република Македонија. 
Според утврдена методологија на Заводите од до-

ставените збирни извештаи за 2002 година ќе се изго-
тват годишни збирни извештаи за 2002 година за Ре-
публиката до 31.03.2003 година и ќе се достават до 
Министерството за здравство и Фондот за здравствено 
осигурување. 
Ќе се изготви и Публикација за Амбулантно-полик-

линички морбидитет 2002 и ќе се достави до Мини-
стерството за здравство, Фонд за здравствено осигуру-
вање, СЗО, УНИЦЕФ и други институции. 

 
Регистар на здравствени работници во Република 

Ма едонија к 
Водење на Регистар на здравствените работници во 

јавниот и приватниот сектор во Република Македонија. 
Ќе се изврши попис на здравствените работници со со-
стојба 31.12.2003 по име и презиме, матичен број, пол, 
возраст, стручна подготовка, профил на здравствените 
работници, специјалност, здравствена организација и 
работното место на извршување на работните задачи и 
активностите; движењето на здравствените работници, 
следење на едукација и др. 
Публикација Регистар на здравствени работници во 

Република Македонија ќе се изготви врз основа на 
компјутерска обработка на податоците за здравствени-
те работници добиени од здравствените организации 
во која податоците ќе се однесуваат на: број на здрав-
ствени работници, структура по пол, возраст, профил, 
стручна подготовка, здравствени организации, работно 
место, функција и др. 

 
З дравствена карта: 
Заради поширока достапност за користење на 

здравствено-статистичките податоци од збирните и ин-
дивидуалните здравствено-статистички извештаи во 
текот на 2003 година ќе биде изготвена седма по ред 
здравствена карта. 
Здравствената карта ќе се изработи со податоци за 

Републиката и со податоци за поедините општини во Ре-
публиката (според Законот за територијална распредел-
ба во Република Македонија). Ќе бидат прикажани де-
мографски и витални показатели во Републиката и оп-
штините, мрежата на здравствени организации и када-
рот утврдениот морбидитет и морталитет по општини. , 

 
2 . Регистар за рак на Република Македонија 
Ќе се прибираат пријавите за малигните неоплазми 

од сите здравствени организации во Републиката преку 
заводите за здравствена заштита. Како дополнителен 
извор за пријавување на малигните неоплазми ќе се 
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прибираат хистолошките наоди за малигните неоплаз-
ми, податоците за умрените од малигни неоплазми ка-
ко и податоците за болничко лекуваните лица од ма-
лигни неоплазми. 
Во текот на годината одделението за здравствена 

статистика ќе прибере околу 8500 пријави, ќе врши кон-
трола, идентификација, обработување и анализирање на 
пријавите и ќе бидат внесени во компјутер. Ќе бидат 
обработени и околу 3200 извештаи за умрени лица од 
малигни неоплазми како и околу 10500 хистолошки нао-
ди и околу 12500 извештаи за болничко лекувани лица. 
Водењето на регистарот е компјутерски по сите 

утврдени модалитети: пол, возраст, место на живеење, 
дата на пријавувањето, хистолошкиот наод и стадиум 
на заболувањето. 
Во текот на 2003 година ќе се изготви Извештај за 

заболените лица од малигни неоплазми во 2002, ќе се 
направи годишна Публикација на Регистар за рак 2002 
и ќе се достават во Министерството за здравство. 

Co цел да се укаже стручно-методолошка помош по 
однос на пријавувањето и евиденциите на малигните 
заболувања ќе се вршат теренски увиди, ќе се даваат 
појаснувања по писмен или усмен пат. Задачата е кон-
тинуирана. 

 
3. Статистички истражувања согласно Законот за 

еви енциите од областа на здравството д 
Во 2003 година ќе се спроведуваат евиденциите за 

незарзните заболувања. Ќе се прибираат пријави за 
шеќерна болест (5000); за исхемична болест на срцето 
(800); бубрежна инсуфициенција (800); психози (3000); 
алкохолизам и други зависности (1200); професионал-
ни заболувања; ревматска треска (50); интоксикации 
(труења) (250) и сообраќаен травматизам (300). 
Во врска со овие статистички истражувања во текот 

на 2003 година ќе се преземат активности и морки за 
што поредовно и поцелосно доставување на пријавите. 
Ќе се приберат околу 11.400 пријави за сите наведени 
заболувања, ќе се изврши контрола, обработување и 
анализа на податоците. Ќе биде пружена стручно-мето-
долошка помош на заводите за здравствена заштита и 
нивните подрачни служби, ќе се направат теренски 
увиди на заводите. За таа цел во текот на 2003 година 
ќе бидат посетени сите заводи за здравствена заштита. 

Bo текот на 2003 година ќе се формираат регистри 
за тие заболувања според одредени компјутерски про-
грами изготвени во Републички завод за здравствена 
заштита и ќе се изготват публикации од соодветни Ре-
гистри. Задачата е континуирана. 
Во текот на 2003 година ќе биде изготвена публика-

ција "Регистар за шеќерна болест за 2002 година". 
Публикации за заболувања од социјално-медицин-

ско значење ќе се изготват врз база на обработка на по-
датоците од регистрите за незаразните заболувања . Ќе 
се презентираат податоци според повеќе параметри: 
морбидитет, структура, пол, возраст, место на живеење 
(град-село) општини, здравствени организации и др. 
Изготвување на нови обрасци за пријави за незараз-

ни заболувања: 
За пријавувањето на незаразните заболувања ќе се 

изготват нови обрасци според современите барања на 
Светска здравствена организација, Европската заедни-
ца и според современите класификации за заболувања-
та и други новини според новите класификации за за-
нимања, дејности и други стандарди. 

 
4 . Здравствени индикатори "Здравје за сите" 
Во 2003 година ќе се продолжат активностите за 

спроведување на здравствените индикатори "Здравје за 
сите" донесени од СЗО. 

- ќе се изготват здравствени индикатори според 
утврдените табеларни прегледи од СЗО при што ќе се 
користат податоци од редовните рутински извештаи и 
посебни анкетни истражувања. Ќе се организираат се-
минари со инструктажа за правилно прибирање пода-
тоци за здравствени индикатори; 

- со цел за осовременување на обработката и пре-
зентација на здравствено статистички податоци ќе биде 
имплементирана EUPHIN - EAST софтверска програма 
во Републички завод за здравствена заштита и заводите 
за здравствена заштита. 
Исто така ќе биде изготвена публикација "Здрав-

ствени индикатори - Здравје за сите" во Република Ма-
кедонија. 

 
5. Унапредување на здравјето преку здравствено 

воспитна дејност  
Во согласност со принципите на Светската здрав-

ствена организација дефинирани во рамковната поли-
тика за здравје во Европскиот регион "Здравје за сите", 
а врз основа на податоците за здравствената состојба 
на населението, податоците за заболувањата и умира-
њата од одредени заболувања како и појавата на одре-
дени здравствени проблеми, појави и состојби во 
здравствената заштита, Министерството за здравство 
утврди приоритети во насока за унапредување на 
здравјето. Министерство за здравство на Република 
Македонија за таа цел во јуни 2000 година формира 
Национално координативно стручно тело за унапреду-
вање на здравјето составено од претставници на повеќе 
владини и невладини домашни и странски институции 
и организации кое е верифицирано како Национален 
комитет за унапредување на здравјето. 
П
 
риоритетна обврска на ова тело во 2003 година е: 

1. Изготвување на Национална стратегија за уна-
предување на здравјето  
По примерот на повеќе земји и нашата земја ќе из-

готви Национална стратегија во која ќе се формулира 
националната политика и целите за унапредување на 
здравјето како и план за нејзина ефективна имплемен-
тација. 
Носител: Национален комитет за унапредување на 

здравјето - стручно координативно тело при Ми-
нистерство за здравство на Република Македонија. 

 
2. Организирање на тридневен семинар за членовите 

на Националниот комитет за унапредување на здравјето 
со цел да се утврди методологијата за изработка на На-
црт-стратегијата, a со стручна помош на експерт од СЗО. 
Извршител: Републички завод за здравствена за-

штита во соработка со Министерство за здравство и 
Све ската здравствена организација. т

 
3. Медиумска презентација и промоција на Страте-

гијата за унапредување на здравјето преку средствата 
за јавно информирање. 

 
Извршители: Националниот комитет за промоција на 

здравјето во соработка со Републички завод за здрав-
ствена заштита и средствата за јавно информирање. 

 
6. Одделението за здравствено-воспитна дејност на 

Републички завод за здравствена заштита ќе спроведу-
ва и:  

- здравствена едукација во врска со формите на 
здраво живеење (физичка активност, правилна исхрана, 
непушење, справување со стрес и решавање на конф-
ликти); 

- здравствена едукација во врска со превенција на 
заболувањата и умирањата од кардиоваскуларни, ма-
лигни, респираторни заболувања, шеќерна болест и по-
вредите (повреди на работа и дома и сообраќајните не-
среќи); 

- здравствена едукација во врска со подобрување и 
унапредување на условите за живеење (исхраната, во-
доснабдувањето, диспозицијата на отпадни материи и 
заштита на населението од аерозагадувањето). 
Во текот на 2003 година ќе бидат изготвени и след-

ните анализи, извештаи и програми: 
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1. Извештај за спроведување на Програмата за пре-
вентивната здравствена заштита во 2002 година. 

 
Рок на изготвување:               април 2003 година 

 
2. Програма за здравствена едукација на здравстве-

ни работници од примарната здравствена заштита во 
врска со превенцијата од дроги во Република Македо-
ниј  во 2002 година. а

 
Рок на изготвување:                      мај 2003 година 

 
3. Информација за искористеност на болничките ка-

пацитети во здравствените организации во Република 
Македонија во 2002 година. 

 
Рок на изготвување:                   јуни 2003 година 

 
4. Информација за здравствената состојба и здрав-

ствената заштита на населението во Република Маке-
дон ја за 2002 година и

 
Рок на изготвување:                   јуни 2003 година 

 
5. Информација за состојбите со болестите на за-

висност и алкохолизам за период 2002 година во Ре-
пуб ика Македонија. л

 
Рок на изготвување:                     мај 2003 година 

 
6. Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет 

во Република Македонија за 2003 година. 
 

Рок на изготвување:      септември 2003 година  
7. Извештај за остварувањето на Програмата за систе-

матски прегледи на ученици и студенти во 2002 година.  
Рок на изготвување:         октомври 2003 година  

8. Предлог-Програма за систематски прегледи на 
ученици и студенти во 2004 година. 

 
Рок на изготвување:         октомври 2003 година  

9. Информација за состојбите во приватното здрав-
ство во 2002 година. 

 
Рок на изготвување:       септември 2003 година 

 
10. Предлог-Програма за превентивна здравствена 

заштита во Република Македонија за 2004 година. 
 

Рок на изготвување:         октомври 2003 година 
 
11. Информација за состојбата со патронажната деј-

нос  во Република Македонија во 2002 година. т
 
Рок на изготвување:                    јуни 2003 година 

 
12. Информација за состојбите и проблемите со 

хроничната бубрежна инсуфициенција во Република 
Македонија за 2002 година. 

 
Рок на изготвување:        септември 2003 година 

 
13. Информација за состојбите и проблемите со ше-

ќерна болест во Република Македонија за 2002 година. 
 

Рок на изготвување:        септември 2003 година 
 
Во текот на 2003 година активно ќе се учествува во 

активностите за утврдување на стратегијата за реформи 
на здравствениот систем и долгорочниот развој на 
здравствената заштита до 2010-та година во Република 
Македонија со утврдување и примена на индикаторите 
за остварувањето на стратегијата за реформите во здрав-
ството и развој на здравствената заштита согласно 
Европската стратегија "ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ" и утврдени-
те индикатори од Регионалното биро на СЗО за Европа. 

 
V. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  

За реализација на превентивните мерки за спрове-
дување на мерките и активностите од Програмата за 
превентивна здравствена заштита за 2003 година по-
требни се вкупно денари и тоа: 

1.  Санитарно-хигиенска дејност  26,907,800.00 
1.  Заводи за здравствена заштита  16,224,170.00 
2а  Републички завод за здравствена заштита за 

активностите од I под б) точка 5 од Програ-
мата (медицински отпад) 6,000,000.00 

2б  Републички завод за здравствена заштита за 
останатите активности од Програмата  4,683,630.00 

II.  Епидемиолошка дејност  18,221,980.00 
1.  Заводи за здравствена заштита  14,371,560.00 
2.    Републичкиот завод за здравствена заштита  3,850,420.00 
III.  Лабораториска - микробиолошка дејност  
1.  Заводи за здравствена заштита  
2.  Републички завод за здравствена заштита  
IV. Социјално-медицинска дејност  26,531 ,999.00 
1.  Заводи за здравствена заштита  20,728,750.00 
2.  Републички завод за здравствена заштита  4,803,249.00 
2.а  РЗЗЗ, за Националниот комитет за унапре-

дување на здравјето  1,000,000.00 
  Вкупно:  71,661,779.00 
  Заводи за здравствена заштита  51,324,480.00 
  Републички завод за здравствена заштита  20,337,299.00 
  Вкупно:  71,661,779.00 

 
Услугите за лабораториско-микробиолошка дејност 

и трошоците за лабораториски материјали се вклучени 
во средствата за санитарно -хигиенската и епидемиоло-
шка дејност. 
Средствата за активностите во врска со следење на 

водоснабдувањето на градските населби ќе се оствару-
ваат врз основа на договор со организациите за водос-
набдување. 
Средства за дел од активностите на епидемиоло-

шката дејност се обезбедуваат со Програмата за испи-
тување на појавата, спречувањето и сузбивањето на 
бруцелозата кај луѓето во Република Македонија и со 
Програмата за заштита на населението од СИДА во Ре-
публика Македонија. 
Вкупните средства за реализација на програмата из-

несуваат 71,661,779.00 денари. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година, во износ од 38,296,000.00 денари, а 
остатокот од средствата од тековното работење на јав-
но здравствените организации. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

     Бр. 23-2533/1            Претседател на Владата 
2 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
         Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1060. 
Врз основа на член 3-д од Законот за буџетити 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01 и 46/02), министерот за 
финансии, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за класификација на приходите 
(�Службен весник на РМ� бр. 100/2001), во Класифика-
цијата на приходите на синтетичките конта од класата 
7: Приходи, во поткатегорија 71 Даночни приходи, ста-
вка 711 Данок од доход, од добивка и од капитални до-
бивки, во аналитичка ставка 7111 Персонален данок на 
доход, називите на потставките 711111 Данок на плати 
и други лични примања по основа на работен однос на 
вработени лица кај корисниците и единките корисници 
на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната 
самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со 
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закон; 711112 Данок на плати и други лични примања 
по основа на работен однос на вработени лица во тр-
говски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај 
други правни и физички лица што вршат дејност кои 
не се корисници и единки корисници на Буџетот и 
711114 Данок на плати и на други лични примања ос-
тварени во странство, се менуваат и гласат:  

�711111 Данок на плати на вработени лица кај ко-
рисниците и единките корисници на средства од Буџе-
тот на РМ, единиците на локалната самоуправа и гра-
дот Скопје и фондовите основани со Закон 

711112 Данок на плати на вработени лица во тргов-
ски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај 
други правни и физички лица што вршат дејност, кои 
не се корисници и единки корисници на Буџетот 

711114 Данок на плати остварени во странство.� 
По потставката 711129 Камата за ненавремено пла-

ќање на персонален данок од доход, се додаваат три 
нови потставки 711130, 711131 и 711132, кои гласат: 

�711130 Данок на други лични примања на вработени 
лица кај корисниците и единките корисници на средства 
од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и 
градот Скопје и фондовите основани  со Закон 

711131 Данок на други лични примања на вработе-
ни лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај 
трговци и кај други правни и физички лица што вршат 
дејност, кои не се корисници и единки корисници на 
Буџетот 

711132 Данок на други лични примања остварени 
во странство.� 
Во аналитичка ставка 7112 Данок од добивка, нази-

вите на потставките: 711211 Данок на добивка остваре-
на кај корисниците и единките корисници на средства 
од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа 
и градот Скопје и фондовите основани со Закон и 
711212 Данок од добивка од трговски друштва, јавни 
претпријатија и кај други правни лица, се менуваат и 
гласат:  

�711211 Месечни аконтации на данок на добивка за 
даночни обврзници-корисници и единки корисници на 
средства од Буџетот на РМ, единици на локална самоу-
права и фондови 

711212 Месечни аконтации на данок на добивки за 
даночни обврзници-трговски друштва, јавни претпри-
јатија и други правни лица.� 
По потставката 711212 Данок од добивка од тргов-

ски друштва, јавни претпријатија и кај други правни 
лица, се додаваат две нови потставки 711213 и 711214, 
кои гласат:  

�711213 Данок на добивка по годишен даночен би-
ланс за даночни обврзници-корисници и единки 
корисници на средства на Буџетот на РМ, единици на 
локална самоуправа и фондови 

711214 Ревалоризиран данок на добивка утврден 
при престанување на условите за користење на даноч-
ни олеснувања и ослободувања за даночни обврзници-
корисници и единки корисници на средства од Буџетот 
на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови.� 
По потставката 711215 Камата за ненавремено пла-

ќање на данокот на добивка, се додаваат две нови пот-
ставки 711216 и 711217, кои гласат: 

�711216 Данок на добивка по годишен даночен би-
ланс за даночни обврзници-трговски друштва, јавни 
претпријатија и други правни лица 

711217 Ревалоризиран данок на добивка утврден 
при престанување на условите за користење на даноч-
ни олеснувања и ослободувања за даночни обврзници-
трговски друштва, јавни претпријатија и други правни 
лица.� 
Во ставката 714 Домашни даноци на стоки и услу-

ги, во аналитичка ставка: 7142 Акцизи, називите на 
потставките 714212 Акциза на моторен бензин и ави-
онски бензин; 714213 Акциза на безоловен бензин; 
714215 Акциза на гасно масло како погонско гориво; 

714217 Акциза на масло за ложење; 714218 Акцизи на 
гасно масло како гориво за греење; 714220 Акциза од 
течен нафтен гас и 714221 Акцизи при увоз на мине-
рални масла (нафтени деривати) се менуваат и гласат:  

�714212 Акциза на моторен бензин (МБ-86) 
  714213 Акциза на безоловен бензин БМБ-95 
  714215 Акциза на гасно масло како погонско гори-

во (Д-1) 
  714217 Акциза на масло за ложење (мазут) 
  714218 Акциза на гасно масло како гориво за грее-

ње (ЕЛ) 
  714220 Акциза на течен нафтен гас како погонско 

гориво (ТНГ-ПГ) 
  714221 Акциза при увоз на минерални масла.� 
По потставката 714249 Камата за ненавремено пла-

ќање на акцизи, се додаваат четири нови потставки 
714250, 714251, 714252 и 714253, кои гласат: 

�714250 Акциза на моторен бензин (МБ-98) 
  714251 Акциза на авионски бензин (тарифна озна-

ка 2710 11 31 00) 
  714252 Акциза на гасно масло како погонско гори-

во (Д-2) 
  714253 Акциза на течен нафтен гас како гориво за 

греење (ТНГ-ГГ).� 
Во ставката 715 Данок од меѓународна трговија и 

трансакции (царини и давачки), во 7153 Други увозни 
давачки и такси, по потставката 715311 Посебни давач-
ки при увозот на земјоделски и прехранбени производи 
(прелевмани), се додаваат три нови потставки 715312, 
715313 и 715314, кои гласат: 

�715312 Прелевмани за примарни земјоделски про-
изводи 

  715313 Прелевмани за преработени земјоделски 
производи 

  715314 Надомест за царински услуги по наимену-
вање.� 
По потставката 715319 Останати приходи од цари-

ни, се додаваат две нови потставки 715320 и 715321, 
кои гласат: 

�715320 Царина од увоз на земјоделска механиза-
ција и опрема 

715321 Такса за извоз на непреработени и прерабо-
тени земјоделски производи.� 

 
Член 2 

Во поткатегорија 72 Неданочни приходи, ставка 
725 Други неданочни приходи, во аналитичка ставка 
7259 Други неданочни приходи, по потставката 725939 
Останати неданочни приходи, се додаваат три нови 
потставки 725940, 725941 и 725942, кои гласат: 

�725940 Приходи по основ на издадени уверенија за 
преференцијален увоз 

  725941 Приходи од минати години 
  725942 4% од висината на премијата за осигурува-

ње на земјоделските култури, животни, машини, згради 
и опрема.�  

Член 3 
Во поткатегорија 73 Капитални приходи, ставка 731 

Продажба на капитални средства, во аналитичка ставка 
7311 Продажба на капитални средства, по потставката: 
731115 продажба на мебел и друга опрема, се додава 
нова потставка 731116, која гласи: 

�731116 Приходи од продажба на други капитални 
средства.� 
Во аналитичка ставка 7331 Продажба на земјиште и 

нематеријални вложувања, по потставката 733114 При-
ходи од концесии, се додаваат тринаесет нови потста-
вки, 733115, 733117, 733118, 733119, 733120, 733121, 
733122, 733123, 733124, 733125, 733126, 733127 и 
733128, кои гласат: 

�733115 Приходи од закуп на земјоделско земјиште 
во сопственост на државата 

  733117 Приходи од концесии на земјоделско зем-
јиште во сопственост на државата 
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  733118 Надоместок за концесии за детални геоло-
шки истражувања 

  733119 Надоместок за концесии за експлоатација 
на минерални суровини (по основ на простор) 

  733120 Надоместок за концесии за експлоатација 
на минерални суровини (по основ на експлоатирана 
минерална суровина) 

  733121 Надоместок за концесии на дивечот во ло-
виштата 

  733122 Надоместок за концесии на рибниот фонд 
  733123 Надоместок за концесии на водите 
  733124 Надоместок за концесии за вршење на ра-

диодифузна дејност - радио и телевизија 
  733125 Надоместок за концесии за дистрибуција 

на радио и ТВ програми преку кабелска мрежа 
  733126 Други концесии 
  733127 Приходи од продажба на градежно изгра-

дено земјиште во сопственост на Република Македонија 
  733128 Приходи од продажба и закуп на средства 

во државна сопственост, кои престанале да ги користат 
орг ните на државната власт.� а

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
ањето во �Службен весник на Република Македонија�. в

 
    Бр. 13-14385/1                                     Министер, 
1 јули 2003 година                        м-р Петар Гошев, с.р. 
         Скопје 

___________ 
1061. 

Врз основа на член 3-д став 2 од Законот за буџе-
тите (�Службен весник на РМ� бр. 79/93, 3/94, 71/96, 
46/2000, 11/2001, 93/2001 и 46/2002), министерот за фи-
нансии, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ  ЗА  КЛАСИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за класификација на расходите 
(�Службен весник на РМ� бр. 103/2001),  во Класифи-
кацијата на расходите на синтетичките конта од класа 
4: Расходи, во поткатегорија 40 Плати, наемнини и на-
доместоци, ставка 401 Нето основни плати и наемнини, 
во аналитичка ставка 4011 Нето основни плати, во пот-
ставката 401120 Плата за дежурства, зборот �дежурс-
тва� се заменува со зборовите: �работа во смени-тур-
нус�, а во аналитичка ставка 4012 Надоместоци, во 
потставката 401221 Надомест за испратнина при пензи-
онирање, зборовите: �испратнина при пензионирање� 
се заменуваат со зборот �дежурства�. 

Во ставка 402 Придонеси од плати и персонален 
данок, во аналитичка ставка 4023 Придонеси за Заво-
дот за вработување, во потставката 402312 Други при-
донеси за Фондот за здравство, зборовите: за Фондот за 
здравство� се заменуваат со зборовите: �до Заводот за 
вработување�.  

Член 2 
Во поткатегорија 42 Стоки и услуги, ставка 420 

Патни и дневни расходи, во аналитичка ставка 4201 
Основни комуналии, зборовите: �основни комуналии� 
се заменуваат со зборовите: �патни и дневни расходи�. 

Во ставка 426 Договорни услуги, во аналитичка 
ставка 4263 Земјоделски услуги, по зборот �услуги� се 
додаваат зборовите: �и услуги за заштита на животната 
сред на�. и 

Член 3 
Во поткатегорија 44 Тековни трансфери и субвен-

ции, ставка 443 Трансфери до домаќинства и физички 
лица, во аналитичка ставка 4437 Други трансфери, по 
потставката 443719 Програма за здравствена заштита 
на животните, се додаваат три нови потставки, 443720, 
443721 и 443722, кои гласат: 

�- 443720 Надомест за испратнини при редовно 
пензионирање 

- 443721 Програма за поттикнување на замјоделс-
твото 

- 443722 Трансфер до Фондот за земјоделство.� 
 

Член 4 
Во поткатегорија 46 Купување на капитални средс-

тва, ставка 467 Изградба, реновирање и унапредување, 
во аналитичка ставка 4671 Изградба на објекти, по пот-
ставката 467121 Изградба на други објекти, се додава 
нова потставка 467122, која гласи: 

�- 467122 Плаќања по основ на ДДВ за капитални 
расходи од донации.� 

Во ставка 467 Изградба, реновирање и унапредува-
ње, во аналитичка ставка 4672 Унапредување, по пот-
ставката 467215 Друго унапредување, се додава нова 
потставка 467216, која гласи: 

�- 467216 Изградба на објекти во областа на водо-
стопанството.� 

 
Член 5 

Во поткатегорија 49 Отплата на главница, ставка 
492 Отплата на главница по надворешен долг, во ана-
литичка ставка 4921 Отплата на главница по надворе-
шен краткорочен долг, зборот �краткорочен� се заме-
нува со зборот �долгорочен�, а по потставката 492114 
Отплата на главница по долгорочни кредити од Европ-
ска Унија, се додаваат четири нови потставки, 492115, 
492116, 492117 и 492118, кои гласат:  

�- 492115 Отплата на главница по кредити кон други 
мултилатерални кредитори  

- 492116 Отплата на главница по кредити кон дру-
ги билатерални кредитори 

- 492117 Отплата на главница по кредити кон Лон-
донски клуб на кредитори 

- 492118 Отплата на главница по кредити кон Па-
риски  клуб  на кредитори.� 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
    Бр. 12-14386/1                                   Министер, 
1 јули 2003 година                        м-р Петар Гошев,с.р. 
         Скопје 
_______________________________________________ 
Огласен дел 
 

С У Д С К И   О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје е поведена 

парнична постапка за развод на брак, по тужба на ту-
жителот Себадин Ибрахим од Скопје, против тужената 
Ајша Ибрахим, со непозната адреса во странство. 
Со решение XI П.бр.1513/03 од 25.06.2003 година, 

судот на тужената Ајша Ибрахим и постави привремен 
застапник, адвокатот Евда Станојковска од Скопје, која 
ќе ги застапува интересите на тужената до правосилно-
то завршување на постапката. 
Се повикува тужената Ајша Ибрахим во рок од 30 

дена од објавувањето на огласот да се јави во судот, 
лично или преку полномошник за да ја преземе постап-
ката, во спротивно истата ќе продолжи преку поставе-
ниот привремен застапник. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI. П. бр. 

1513/03.                          (17590)  
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес во парничниот предмет 

П.бр.483/03 за промена на издршка одредена со право-
силна и извршна пресуда, по предлог на законскиот за-
стапник на тужителот, Панова Слободанка од Велес, 
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против тужениот Панов Симеон, со непозната адреса 
во СР Германија, за привремен застапник на тужениот 
Симеон Панов го постави стручниот соработник во Ос-
новниот суд во Велес, Гајдова Габриела, согласно член 
78, став 2, точка 5 од ЗПП. Вредност на спорот 9.000,00 
денари. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник по споменатиот предмет, 
се додека тужениот или негов полномошник не се јави 
пред судот. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 483/03.        (17653) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 
Пред овој суд е заведен предметот П.бр.173/00-I за 

поништување на договор за купопродажба, по тужба на 
тужителите Попов Ристо и други од Ѓавато, против ту-
жените АД �Градинар лоза� од Скопје, ПП ДОО �Ра-
бел� од Скопје, Гоце Андреев од Скопје. Седиштето на 
правните лица е со непозната адреса, како и местото на 
живеење и престојување на третотужениот Гоце Ан-
дреев е непознато и немаат нивен полномошник. 
Се повикуваат тужените - законските застапници на 

правните лица АД �Градинар лоза� од Скопје, ПП ДОО 
�Рабел� од Скопје и тужениот Гоце Андреев од Скопје, 
да се јават во овој суд во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот или во истиот рок да ја достават 
својата сегашна адреса на живеење. 
Доколку тужените, односно законските застапници 

на правните лица не се јават во определениот рок од 30 
дена, на истите ќе им биде определен привремен за-
стапник, согласно член 78, став 1, точка 4 и член 79 од 
ЗПП, кој ќе ги застапува по предметот, се до правосил-
ното завршување на предметот, односно се додека ту-
жените не се јават во судот. 
Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр.173/00-I. 
                                                                            (17743) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 

постапка, по тужба на тужителката Асани Васфије од 
с.Равен - Гостиварско, застапувана преку полномошни-
кот Амир Абдулаи - адвокат од Гостивар, поднесена 
против тужениот Асани Назми од с.Лакавица - Гости-
варско, сега со непозната адреса во странство. 
На тужениот Асани Назми од с.Лакавица - Гости-

варско, сега со непозната адреса во странство, му се 
поставува привремен застапник и тоа адвокатот Дамјан 
Јаковлески од Гостивар, кој ќе ги застапува неговите 
интереси додека тој или негов полномошник или за-
стапник не се јави на главната расправа пред овој суд, 
односно се додека органот за старателство не му поста-
ви старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.452/03.(17922) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд се води парнична постапка за развод 

на брак, по тужба на тужителот Ленче Буцциарели од 
Куманово, против тужениот Фабијан Буцциарели од 
Биел, со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Фабијан Буцциарели од Биел 

да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот, да достави своја адреса или назначи полно-
мошник. 
Доколку во овој рок не го извести судот за точната 

адреса, на тужениот судот му го поставува за привремен 
застапник Марјан Витановски, адвокат од Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, IV.П.бр.2002/02. 
            (17741) 

___________ 
 

Пред овој суд е покрената парнична постапка за 
утврдување право на сопственост, по тужба на тужите-
лите Владимир Алексовски, ул. �Тоде Мендол� бр. 12-
а, Миле Ангеловски од Куманово, ул. �III МУБ� бр. 94 

и Круме Лазаревски од Куманово, ул. �Црнотравска� 
бр. 6, против тужениот Бајрами Иса, со непозната адре-
са. Вредност неопределена. 
Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објаву-

вањето на огласот да се јави пред судот или да одреди 
полномошник кој ќе го застапува во постапката. 
За привремен застапник кој ќе го застапува тужениот 

се одредува Виктор Божиновски, адвокат од Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, II-09-П.бр.1512/03. 
                                                                            (17943) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
сопственост, по тужба на тужителот Славе Цветковски 
од с.Волковија Тетово, против тужените Крстана Ѓор-
ѓевска и Божин Ѓорѓевски, двајцата од с.Зубовце, Го-
стивар, сега со непозната адреса во Скопје.  
Бидејќи тужените Крстана Ѓорѓевска и Божин Ѓор-

ѓевски се со непозната адреса, се повикуваат во рок од 
15 дена од објавувањето на огласот да се јават во судот 
или да одредат свој полномошник, а по истекот на овој 
рок на истите ќе им биде поставен привремен старател 
преку Центарот за социјална работа во Тетово, кој ќе 
ги застапува нивните интереси се до окончувањето на 
постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 446/2003. 
            (17742) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1822/03 од 30.04.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02051359?-3-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за 
трговија и услуги ПЛАНЕТ-ТРЕЈД ДОО Скопје ул. 
�Народен Фронт� Б-2 бр. 3/77. 
Содружници се Филип Копановски и Дејан Тодо-

ровски од Скопје со вкупен влог од 3.000 евра или 
186.000,00 денари или поединечно 2.850 евра = 
176.700,00 денари или 150 евра = 9.300,00 денари. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските свои 
одговара со целиот свој личен имот. 
Управител е Ристо Копанов - без ограничување. 
Дејности: 51.12, 51.13, 51.17, 51.19, 55.30/1, 55.30/2, 

55.40, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63,  
50.10, 50.20, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.64, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.0, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и услу-
ги, компензациони работи, консигнација, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стоки и патници. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1822/03.                                                                    (12571) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 274/03 од 25.04.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 02049811?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
трговија производство и услуги БИНА-КО ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово ул. �Борис Кидрич� бр. 64. 
Основач е Ѓилије Велији од Куманово ул. �Борис 

Кидрич� бр. 64. 
Дејности: 05.02, 15.15, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 

15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 
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51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
50.30/1, 50.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми, реекспорт, малограничен промет со 
Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, меѓунаро-
ден транспорт на стока и патници, меѓународна шпеди-
ција. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име  и за своја сметка. 
За обврските сторени во правен промет со трети ли-

ца друштвото одговара со сите свои средства. 
Ѓулије Велији - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

274/03.                                                                    (12572) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1282/03 од 29.04.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02050819?-3-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, градежништво, трговија и услуги КАСТЕЛ-
МАК ДОО експорт-импорт Скопје ул. �Тодор Чангов� 
бр. 41/б. 
Содружници на друштвото се: Џино Гуацини од 

Р.Италија од Кастелфранко ди Сото (ПИ), со Договор 
за основање од 17.03.2003 година. Паричен влог во из-
нос од 76.700,00 денари или 1.250 евра и Тина Терени 
од Р.Италија од Кастелфранко ди Сото (ПИ), со Дого-
вор за основање од 17.03.2003 година. Паричен влог во 
износ од 76.700,00 денари или 1.250 евра. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 

15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/1, 
16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.60, 17.71, 17.72, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 
19.30, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.32, 71.21, 
71.34, 74.12, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, изведување на градежни рабо-
ти во странство, комисиона и консигнациона продаж-
ба, реекспорт, услуги на меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, други услуги во врска со меѓународен 
транспорт како: меѓународна шпедиција, складирање, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, малограничен промет со Грција, Албанија, Буга-
рија и Србија, застапување странски фирми. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Управител, без ограничување - Слаѓана Лазаревска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1282/03.                                                                    (12573) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 1702/03 од 24.04.2003 година, во регистарската вло-
шка бр. 02051239?-6-06-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар запишувањето на ТП на Авто такси СТАРС-07 
ТП Севдил Рамадан Кадри с.Драчевица, Скопје. 
Фирма: Авто такси СТАРС-07 ТП Севдил Рамадан 

Кадри с.Драчевица, Скопје. 
Дејност: 60.22 - авто такси. 
Основач е Севдил Кадри од с.Драчевица, Скопје. 
Фирмата е основана со Акт бр. 01/01 од 14.04.2003 

година. 
Целосна одговорност. 
Севдил Кадри - управител со неограничени овла-

стувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1702/03.                                                                    (12574) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1271/03 од 23.04.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02050808?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на трговско друштво на 
Друштвото за вработување на инвалидни лица, одгле-
дување на живина, производство, трговија и услуги 
УНИВЕРЗАЛ - С.М. ДООЕЛ увоз-извоз Крива Палан-
ка ул. �Вардарска� бр. 23. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 01.24, 
93.05, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 01.24, 70.31, 63.30, 27.51, 27.52, 27.53, 
27.54, 28.40, 28.71, 28.72, 37.10, 37.20, 63.40, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, 
компензациони работи, реекспорт, изведување на инве-
стициони работи во странство, меѓународен транспорт 
на стоки и патници во друмскиот сообраќај. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските направени во правниот промет со тре-

ти лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Содружник е Митовска Сузана. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Митовска Сузана - управител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1271/03.                                                                    (12575) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4654/02 од 24.04.2003 година, во регистарската вло-
шка бр. 02048597?-6-06-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето ТП на Авто такси ДОГАН ТП Феми 
Фари Сељами ул. �Дижонска-7� бр. 22 Скопје. 
Фирма: Авто такси ДОГАН ТП Феми Фари Сељами 

ул. �Дижонска - 7� бр. 22 Скопје. 
Дејност: 60.22 - такси превоз. 
Основач е Феми Сељами од Скопје, ул. �Дижонска 

- 7� бр. 22. 
Феми Сељами - управител со неограничени овла-

стувања. 
Целосна одговорност. 
Фирмата е основана со Акт бр. 01 од 21.10.2002 го-

дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4654/02.                                                                    (12576) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1256/03 од 22.04.2003 година, во регистарската вло-
шка бр. 02050793?-8-03-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија, услуги и превоз ДОРОТ - ТРАНС ДООЕЛ увоз-из-
воз с.Младо Нагоричане Старо Нагоричане. 
Друштвото е основано со Изјава за основање на 

ДООЕЛ од 18.03.2003 година, а содружник на друш-
твото е Боре Димовски од Младо Нагоричане. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/4, 01.12/1, 01.21, 

01.23, 01.24, 01.25, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 
15.85, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 25.12, 25.22, 25.23, 28.73, 36.11, 36.13, 45.33, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 71.10, 74.83, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, застапништво и посред-
ништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, малограничен промет 
со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, тури-
стички работи во странство, меѓународна шпедиција. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен трговски промет е Боре Димовски, управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1256/03.                                                                    (12578) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1706/2003 од 29.04.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051243?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на друштво како ДОО 
на Друштвото за производство трговија угостителство 
градежништво и услуги ЕУРО-Б-С ДОО експорт-им-
порт Тетово, ул. �176� бр. 26. 
Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 36.11, 36.12, 36.13, 

36.14, 36.15, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 
45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 92.71, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 
74.12, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, унапредување на увоз на 
стоки и услуги, привремен увоз-извоз, компензациони 
работи, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна 
шпедиција, малограничен промет со соседните земји: 
Р.Албанија, Р.Бугарија, Р.Грција и СР Југославија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 

истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските створени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со целиот свој имот. 
За управител се именува Бујар Лимани - управител 

со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1706/2003.                                                     (12579) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1163/2003 од 07.04.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02050700?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ТВИС-Д КОМПАНИ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Кавадарци ул. �Божин Димов� бр. 8. 
Основач е Димовска Валентина, ул. �Божин Димов� 

бр. 8 Кавадарци со Изјава од 07.03.2003 година. 
Дејности: 01.11, 01.12/2, 01.13, 01.13/2, 01.21, 01.22, 

01.23, 01.24, 01.41, 05.02, 15.93, 45.31, 45.32, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 52.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.48, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84, по-
средување и застапување во прометот со стоки и услу-
ги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, 
меѓународен превоз на патници, продажба на стоки од 
консигнациони складови, надворешна трговија со пре-
хранбени и непрехранбени производи, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување е Димовска Вален-

тина - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1163/2003.                                                                (12580) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1595/2003 од 29.04.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051132?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство трговија транспорт и услуги ЈО-КОС КОМПА-
НИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци ул. �Илинденска� 
бр. 39. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.12, 01.12/2, 01.13, 

01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 15.51, 15.52, 15.91, 
15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.11, 
25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.22, 36.61, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 65.21, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 72.60, 74.12, 74.14, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 
74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, лизинг, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, малограничен промет со соседните 
земји СР Југославија, Бугарија, Албанија, Грција, меѓу-
народен превоз на патници, комисиони работи, консиг-
национи работи, меѓународна шпедиција, посредување 
и застапување во областа на прометот со трети лица и 
стоки и услуги. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Јоше Костовски - управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1595/2003.                                                     (12581) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд во Охрид, во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации ги запиша измените и до-
полненијата на статутот на Аикидо клуб �Гиши� - 
Охрид, запишано со решение Рег.Згф.бр.1/98 од 
11.11.1998 година, така што во иднина ќе работи под 
име Аикидо клуб �АИКИ ДОЏО ОХРИД� - Охрид, со 
седиште во Охрид на ул. �7-ми Ноември� бр. 183, АД 
�Лихнида� - 6000 Охрид. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 1/98.   (17915)  

__________ 
 

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг.бр.7/2003 
од 26.06.2003 година, го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани што се води при овој суд Здружение-
то на производители на раноградинарски производи 
�Јужна градина� од Негорци, ул. �Маршал Тито� бб. 
Цели и задачи: зголемување на членството и шире-

ње на истото во околните населени места, унапредува-
ње на земјоделието, потполно ангажирање на работос-
пособното земјоделско население во процесот на земјо-
делското производство, зголемување на производство-
то на градинарски култури, разгледување на можноста 
за воведување на нови култури од градинарското про-
изводство, заштита на градинарските култури од зараз-
ни болести и штетници, можност и залагање за заед-
нички настап на пазарот за пласман на земјоделските 
производи во земјата и надвор од неа, раскрчување и 
приспособување на нови обработливи површини, сора-
ботка со други здруженија од областа на градинарство-
то од земјата и странство и друго. 
Лице овластено за застапување е Томе Јанкуловски 

од Негорци, ул. �Мирко Делев� бр. 8. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Зг.бр.7/03.   (17916) 

__________ 
 

Основниот суд во Берово, го запишува во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации под реден 
број 4 за 2003 година, Шаховскиот спортски клуб �Раз-
ѓеле� Берово, кое е основано заради преземање на нај-
различни активности: шаховски турнири, унапредува-
ње на шахот кај пионерите, младинците и сениорите и 
организирање на шаховско натпреварување во Општи-
ната и во Републиката. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Берово, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
�Маршал Тито� бр. 128 - Берово. 

 Од Основниот суд во Берово, Зг.бр.4/2003.   (17917) 
__________ 

 
Основниот суд во Радовиш, го запиша во региста-

рот на здруженија на граѓани и фондации под 
Згф.бр.10/2003, Здружението на граѓани со име Фолк-
лорен ансамбл �Гоце Делчев� с.Подареш, кое е основа-
но заради зачувување и презентирање на македонскиот 
фолклор и обичаи изразени низ народни игри, песни, 
инструменти, носии кои го одразуваат историското ми-
нато и богатство преку презентирање на истите. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Пода-

реш, Радовиш, Конче и РМ, а неговото седиште се нао-
ѓа во с. Подареш. 
Од Основниот суд во Радовиш, Згф.бр.10/2003. 
                                                                            (17918) 

__________ 
 

Основниот суд во Охрид, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег.Згф.бр.12/2003, го 
запиша Здружението на граѓани под име: Ракометен 
клуб �Климент Охридски� - Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: 
- развој на ракометниот спорт во Охрид и Р.Маке-

донија; 

- донесување програми за развој и унапредување на 
работата на Клубот; 

- учествува во реализација на системот на натпрева-
ри што го организира Ракометната федерација на Ма-
кедонија; 

- прифаќа организација на натпревари за сите кате-
гории, како и организација на меѓународни средби и 
натпревари кои ќе му бидат доверени; 

- организира тренажен процес и подготовки на чле-
нови на Клубот; 

- реализира Програма за надградба на стручните ка-
дри во Клубот; 

- дава иницијатива за соработка со организации кои 
реализираат Програми што се значајни за развојот на 
спортот и Клубот; 

- води документација за своето членство; 
- води документација за одржаните тренинзи, нат-

превари кои ги организира Клубот и издава Годишен 
билтен на Клубот; 

- се грижи за набавка и одржување на неопходната 
опрема, реквизити за организација на тренинзи и нат-
превари за своите членови; 

- се грижи за подобрување на материјалната основа 
за работа на Клубот; 

- води евиденција за спортистите, спортските ра-
ботници, школата и секциите кои ќе ги формира во 
рамките на клубот; 

- води грижа за здравствената заштита на активните 
членови на Клубот; 

- да извршува и други работи и задачи утврдени со 
Законот за спорт, Статутот и други акти. 
Седиштето на здружението е во Охрид, СРЦ �Бил-

јанини извори�. 
Овластени лица за застапување на здружението се 

Колески Кире од Охрид, ул. �Лазо Трпоски� бр. 39, Тр-
поски Сандре од Охрид, ул. �Даме Груев� бр. 194 и Ан-
гелоски Ѓуре од Охрид, ул. �8-ми Септември� бр. 28. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег.Згф.бр.12/2003. 
                                                                            (17919) 

__________ 
 

Основниот суд во Виница, со решение Рег.бр.2/2003 
од 14.05.2003 година, го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Здружението на водоко-
рисници за наводнување �Блатешница� Блатец, со 
скратено име �ЗВК Блатешница� - Блатец, кое ќе дејс-
твува на територијата на КО Блатец, Липец, Пеклани и 
Драгобраште, која се наводнува преку зафатните град-
би на реките Блатешница и Осојница и од двете мали 
акумулации. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Блатец. 
Здружението на водокорисници за наводнување 

�Блатешница� - Блатец, е со цел за остварување и за-
штита на економски, технички и други права и интере-
си на земјоделците �Корисници на вода за наводнува-
ње� за подобрување на ефикасноста на наводнувањето. 
За овластен претставник кој ќе го застапува и прет-

ставува Здружението на водокорисници �Блатешница� 
Блатец во правниот промет и кон трети лица во јавно-
ста, се именува Благоја Димитровски од Блатец. 
Од Основниот суд во Виница, Рег. бр. 2/2003. 
            (17746) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 2/02 од 11.02.2003 година, е заклу-
чена стечајната постапка отворена над должникот АД 
�УКРАС� Скопје, со седиште на ул. �Антоние Груби-
шиќ� бр. 2 и жиро сметка 40100-601-1167 при Агенци-
јата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на Република Македонија со решение 
на овој суд II Ст. бр. 2/02 од 30.01.2002 година. 
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Да се брише должникот од трговскиот регистар кој 

го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (17371) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II. Ст. бр. 325/02 од 25.06.2003 година, 
против должникот Печатница ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ АД Скопје, 
а по предлог за отворање стечајна постапка поднесен од 
предлагачот-доверител ДЕМАКО Зоран ДООЕЛ Скопје, 
се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Ма-

ринко Саздовски од Скопје, со адреса ул. �Елисие По-
повски� бр. 15. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот и да испита 
дали од имотот на должникот можат да се намират тро-
шоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Се одредува дека должникот може да располага со 

својот имот само со претходна дозвола на привремени-
от стечаен управник. 
Привремено се одлага одредување или спроведува-

ње на присилно извршување или обезбедување против 
должникот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (17415) 

___________ 
 
  Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, под Ст. бр. 91/03 од 18.06.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ ДА-
САЛ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 
260-0005731666-94 што се води при АД Радобанк експо-
зитура Струмица, запишано при Основниот суд во Штип 
под Срег. бр. 86/2003 и бр. на рег. вл. 03010819?-8-03-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-

деното решение во рок од 8 дена од денот на објавување-
то на решението во �Службен весник на Република Маке-
донија�, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип.  
Од Основниот суд во Струмица.                     (17422)  

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 30/03 од 21.06.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ТП �ТОМ 
КРУЗ� Виолета Крум Прнаркова од с. Пирава, Валан-
дово и жиро сметка бр. 41301-601-69393, и истата не се 
спроведува заради немање на имот од кој би се нами-
риле трошоците на стечајната постапка. 
Отворената стечајна постапка над должникот ТП 

�ТОМ КРУЗ� од Пирава, веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (17391) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, ја обjавува дека со ре-

шение Ст. бр. 52/03 од 18.06.2003 година, е поведена 
претходна постапка над ИСКРА ИНЖЕНЕРИНГ ф-ка 

за метални конструкции АД КУМАНОВО, ул. �11 
Октомври� бр. 89, со жиро сметка бр. 40900-601-682 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки на Ре-
публика Македонија, Скопје. 
За стечаен судија се именува членот на стечајниот 

совет судијата Сунчица Ефремовска. 
За привремен стечаен управник се именува Зоран 

Стојанкиќ, ул. �Владимир Комаров� бр. 1/4-13, Скопје, 
тел. 070-200-784. 
До донесување на одлука по предлогот за отворање 

на стечајна постапка должникот може да располага со 
својот имот само со претходна дозвола на привремен 
стечаен управник. 
Се запира одредувањето и спроведувањето на при-

силните извршувања и обезбедување против должникот. 
Се повикуваат сите должници да ги исполнат свои-

те обврски кон должникот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (17350) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 104/03 од 23.06.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Гра-
фика-принт ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 
41300-601-69783 што се води при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки Скопје, запишано при Основниот 
суд во Штип под Трег. бр. 1112/99 и број на регистар-
ска влошка бр. 03005013?-8-09-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (17423) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 87/03 од 29.05.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТДТ Смола 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Смоларе, општина Ново Село, со 
жиро сметка бр. 280-02-00000303-29 што се води при 
Алфа банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се 
спроведе поради немање имот на должникот заради 
што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
 Од Основниот суд во Струмица.        (17424) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 89/03 од 09.06.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец по-
единец Киро Ѓорги Делев ТП од с. Мокрино, општина 
Ново Село, со жиро сметка бр. 200000026305228 што 
се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при 
поранешниот Окружен суд во Штип под Трег. бр. 
651/97 од 31.12.1997 година и бр. на рег. влошка 6-720-
000-01 МБС 03000726, 6-03000726-000-01. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
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По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (17425) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 93/03 од 17.06.2003 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, услуги и трговија Милена-2000 извоз-увоз ДОО-
ЕЛ с. Бориево, општина Босилово, со жиро сметка бр. 
210055424560123 што се води во Тутунска банка АД 
Скопје, но одлучено е истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата. 
 Од Основниот суд во Струмица.        (17426) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 102/03 од 16.06.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУ Кинг-
сѓ ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 20000001310-
4886 што се води при Стопанска банка АД Скопје, за-
пишано при Основниот суд во Штип под Трег. бр. 
1383/98 од 14.12.1998 година и број на рег. влошка бр. 
03002098?-8-01-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (17428) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 97/03 од 16.06.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ППС за 
промет на големо и мало увоз-извоз �БИО-ИНЖИНЕ-
РИНГ� п.о. од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-
601-32127 што се води при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во прометот-Скопје, 
запишано при Основниот суд во Штип под Срег. бр. 
153/03 (П.срег. 3031/93) и број на рег. влошка 1-7432-0. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (17429) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 95/03 од 17.06.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДУТ Деспе-
радо ДОО увоз-извоз Радовиш, со жиро сметка бр. 
200000033062539 што се води при Стопанска банка АД 
Скопје, запишано при поранешниот Окружен стопан-
ски суд во Штип под Трег. бр. 366/2000 и број на рег. 
влошка 03007480-3-09-000. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (17430) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 103/03 од 23.06.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец по-
единец Томе Стојанчо Митев т.п. Струмица, со жиро 
сметка бр. 2000000901124050 што се води при Стопан-
ска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во 
Штип под Трег. бр. 762/2001 од 11.09.2001 година и 
број на рег. влошка 03009178?-6-03-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (17431) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 101/03 од 16.06.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ Мар-
текс ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш, со жиро сметка бр. 
200000035136302 што се води при Стопанска банка АД 
Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под 
Трег. бр. 1060/2000 од 17.10.2000 година и број на рег. 
влошка 03008174?-8-01-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (17432) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 78/2002 од 19.06.2003 година, се поведува прет-
ходна постапка на постапката за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
Трговско услужно друштво АРИС ТРЕЈД Фарук ДОО-
ЕЛ увоз-извоз од Тетово, ул. �Љуботенска� бр. 39, со 
жиро сметка бр. 41500-601-56255 во Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет ПЕ Тетово. 
За стечаен судија се определува Беќир Зулфиу, су-

дија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

логот за отворање на стечајна постапка на ден 
14.07.2003 година, во 09.30 часот во соба бр. 7/1 на овој 
суд. 
Се определуваат следните мерки за безбедност: 
За привремен стечаен управник се определува ли-

цето Ѓоко Стојковски од Тетово, ул. �Тодор Циповски 
Мерџан� бр. 79. 
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Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајната постапка и 
да испита дали од имотот на должникот може да се на-
мират трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содружници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Од Основниот суд во Тетово.         (17801) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III Ст. бр. 316/03 од 26.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Пре-
возник ПЕНДО ТП Зоран Божин Пендовски, со седи-
ште на ул. �616� с. Радишани, Скопје, жиро сметка бр. 
40100-601-403404 при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки Скопје и регистарска влошка бр. 6-
02001670-000-06 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклу-
чува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (17839) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III Ст. бр. 298/03 од 26.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за промет и услуги АЛМЕКС Медо и други 
ДОО Скопје, со седиште на ул. �Петко Јанчевски� бр. 
49-а, жиро сметка бр. 260-0004194845-50 при Радобанк 
АД Скопје и регистарска влошка бр. 02004661?-3-01-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје 
и истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (17957) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 168/03 од 14.05.2003 година, е зак-
лучена стечајната постапка отворена над должникот 
Авто школа РЕЛИ Стојадин ДООЕЛ Скопје, со седи-
ште на ул. �Иван Милутиновиќ� бр. 35, локал 5 и жиро 
сметка 300000000328090 при Комерцијална банка АД 
Скопје, запишан во трговскиот регистар во регистарска 
влошка бр. 02012309?-8-09-000 со решение на овој суд 
Ст. бр. 168/03 од 02.04.2003. 
Да се брише должникот од трговскиот регистар кој 

го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (17512) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 466/02 донесено на ден 18.06.2003 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало МАПЛОД 
Скопје, со седиште на ул. �Чаирска� бр. 38, Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-30575 при Агенцијата за блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет на Ре-
публика Македонија. 
За стечаен судија се определува Зорица Илиовска, 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Ацо Дамчевски 

од Скопје, со адреса на ул. �Дрезденска� бр. 15-1/9, 
Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 

како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 15.09.2003 година во 9,30 часот во 
соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (17514) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 333/02 од 03.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Производно 
трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз МБ 
Ц.О. Скопје, со седиште на ул. �Филип Филиповиќ� бр. 
11, со жиро сметка бр. 40110-601-202162 и регистарска 
влошка 1-25603-0-0-0 при регистарот на Основниот суд 
Скопje I - Скопје и истата не се спроведува и се заклу-
чува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (17540) 

__________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 52/03 од 25.06.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над ИСКРА ИНЖЕНЕРИНГ фабрика за 
метални конструкции АД Куманово, ул. �11 Октомври� 
бр. 89 од Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-682 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, 
број на регистарска влошка 02031712?-4-03 и П. Трег. 
бр. 3417/2002 од 11.06.2003 година на Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
За стечаен судија се именува Сунчица Ефремовска, 

судија на овој суд и член на стечаен совет. 
За стечаен управник се именува Зоран Стојанкиќ, ул. 

�Владимир Комаров� бр. 1/4-13, Скопје, тел. 070 200 784. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајна постапка во �Службен 
весник на РМ� и на огласна табла во судот да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник во сог-
ласност со одредбите на Законот за стечај (�Службен 
весник на РМ� бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од ЗС) а 
за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС). 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

денот на објавувањето на огласот за отворање на сте-
чајната постапка во �Службен весник на РМ� да ги 
пријават своите разлачни права: на подвижни предмети 
и права на должникот, на недвижностите на должникот 
кои не се запишани во јавните книги, на недвижности-
те на должникот кои се запишани во јавните книги, ако 
тие разлачни права не се запишани во тие книги. 
Во пријавата мора да се означат предметите на кои 

постои разлачно право, начинот и основ на засновање 
на тоа право, како и обезбеденото побарување. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, како и во јавните книги. 
Стечајната постапка отворена на ден 25.06.2003 го-

дина на денот во кој ова решение и огласот за отвора-
ње на стечајна постапка е ставен на огласна табла на 
овој суд. 
Испитното рочиште на собирот на доверителите на 

кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
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ња на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 
24.09.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на Ос-
новниот суд во Куманово. 
Испитното рочиште од став 8 на ова решение на со-

брание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое 
врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се 
одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка 
се закажува за истиот ден и на истото место каде што е 
закажано испитното рочиште на собирот на доверите-
лите во 13,00 часот. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат на стечајниот управник за стечај-
ниот должник, без одлагање. 
Од Основниот суд во Куманово.        (17690) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 149/03 
од 23.06.2003 година над Друштвото за трговија, про-
изводство и угостителство, Милошевски Љубе Соња 
увоз-извоз Битола ДООЕЛ, запишан во регистарска 
влошка бр. 01004797?-8-01-000 при Основниот суд во 
Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-43939 при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки Скопје-Филијала 
Битола, со дејност производство на леб, печива и сла-
тки во свежа состојба. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (17708) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 

128/2003 од 10.06.2003 година, над стечајниот должник 
Друштво за производство, трговија и услуги �Кормик� 
Марија ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со седиште на ул. 
�Кумровец� бр. 116, Битола запишан во регистарската 
влошка бр. 01005534 на Основниот суд во Битола, со 
дејност со шифра 24.16, со жиро сметка бр. 240-
1500000255-81 при Балканска банка АД Скопје, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (17713) 

__________ 
  
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 106/2003 

од 18.06.2003 година, над стечајниот должник Друштво за 
производство-услуги и трговија на големо и мало и тури-
зам �Мис Стон� Нада ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште во 
Битола, на ул. �Цар Самоил� бр. 33, запишан во регистар-
ска влошка бр. 01005817 на Основниот суд во Битола, со 
дејност со шифра 52.46, со жиро сметка бр. 290-
20000006420-55 при Тетекс кредитна банка АД Скопје, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (17715) 

__________ 
  
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 

50/2003 од 20.05.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговско друштво за производство, ус-
луги, транспорт и трговија �СИНИ� увоз-извоз од Ма-
кедонски Брод и истата не се спроведува поради нема-
ње на средства за стечајна маса и се заклучува стечај-
ната постапка над наведениот должник, согласно член 
64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (17716) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 139/03 
од 24.06.2003 година, над Друштвото за производство, 
услуги и трговија на големо и мало Спасевски Владо 
СВЕД-МАК увоз-извоз ДООЕЛ Битола, запишан во ре-
гистарска влошка бр. 01003319?-8-03-000 при Основ-
ниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-
0000000251-50 при Стопанска банка АД Битола, со деј-
ност трговија на мало во продавници претежно со хра-
на, пијалаци и тутун.  

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (17719) 

__________ 
  
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 147/03 

од 25.06.2003 година, над Друштвото за производство, 
услуги и трговија на големо и мало ЈАСИБАЛ ДООЕЛ 
увоз-извоз Битола, запишан во регистарска влошка бр. 
01013586?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со 
жиро сметка бр. 290-2000000543-61 при Тетекс кредит-
на банка АД Скопје-Филијала Битола, со дејност трго-
вија на мало со текстил.  
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (17722) 

__________ 
  
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 135/03 

од 25.06.2003 година, над Трговското услужно, марке-
тиншко и производно претпријатие П. Б. ТРЕЈД екс-
порт-импорт од Битола, запишан во регистарска вло-
шка бр. 1-16786 во Окружниот стопански суд во Бито-
ла, со жиро сметка бр. 40300-601-76342 при Агенцијата 
за работа со блокирани сметки Скопје-Филијала Бито-
ла, со дејност друга трговија со мешовита стока. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (17726) 

__________ 
  
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

111/2003 од 20.06.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должниот Друштво за производство, услуги и 
трговија на големо и мало Славица Брсакоска и др. 
увоз-извоз БРСАК КОМЕРЦ Прилеп ДОО, со седиште 
на ул. �Трајко Николоски� бр. 16, запишан во регистар-
ската влошка бр. 01001852?-8-03-000 на Основниот суд 
во Битола, со основна дејност производство на освежи-
телни пијалаци, со жиро сметка бр. 41100-601-35699 во 
Агенцијата за блокирани жиро сметки Скопје-Филија-
ла Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот нема доволно имот за покри-
вање на трошоците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (17732) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
102/2003 од 16.06.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Трговец поединец за трговија на ма-
ло со прехранбени производи Ајдиновиќ Илмо Наип - 
�Галеб� Житоше Т.П., со седиште во с. Житоше, запи-
шан во регистарска влошка бр. 01008650?-6-01-000, со 
решение Трег. бр. 2493/99 на Основниот суд во Битола, 
со основна дејност трговија на мало во продавници 
претежно со храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка 
бр. 200000033728541 во Стопанска банка-Филијала 
Крушево. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува поради немање на имот за покрива-
ње на трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (17733) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, во стечаен совет постапу-
вајќи во постапката над должникот ЗЗ �Аргулица� во 
стечај-с. Аргулица, ги известува доверителите на долж-
никот дека на ден 08.09.2003 година во 10,00 часот, во 
просториите на Основниот суд во Штип, ќе се одржи 
извештајно рочиште на кое ќе се одлучи натамошниот 
тек на стечајната постапка на должникот ЗЗ �Аргули-
ца� во стечај-с. Аргулица. 
Од Основниот суд во Штип.         (17734) 
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Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 

120/2003 од 26.05.2003 година, над стечајниот должник 
Друштво за производство, трговија и услуги �Вер-Бит� 
ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со седиште во Битола, ул. 
�Индустриска� бб, запишан во регистарска влошка бр. 
01014767 на Основниот суд во Битола, со дејност со 
шифра 17.40/1, производство на готови текстилни про-
изводи за домаќинство со жиро сметка при Извозна и 
кредитна банка АД Скопје бр. 270-0000002192-04 и Те-
текс кредитна банка АД Скопје бр. 290-000000888-93, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведи и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (17735) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
108/2003 од 16.06.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Претпријатие за производство, услуги и 
трговија на големо и мало �Мирома� увоз-извоз Прилеп 
П.О., со седиште на ул. �Кузман Јосифовски� бр. 115 во 
Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 1-17717, со 
решение Срег. бр. 271/95 на Окружниот стопански суд 
во Битола, со основна дејност трговија на мало со возила 
и делови, со жиро сметка бр. 4100-601-28234 во Агенци-
јата за работа со блокирани жиро сметки-Скопје. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува поради немање на имот за покрива-
ње на трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (17736) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
92/2003 од 19.06.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговско друштво за производство, 
промет и услуги на Илија Тодороски ХИЛТОН увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. �Велко Јанку-
лоски Стариот� бр. 68, запишан во регистарска влошка 
бр. 01004071?-8-01  на Основниот суд во Битола, со ос-
новна дејност производство на друга горна облека, со 
жиро сметка бр. 30002000135835 во Комерцијална бан-
ка-Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува поради немање на имот за покрива-
ње на трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (17737) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
112/2003 од 20.06.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Трговско друштво за производство, 
услуги и трговија Александра Трајкоска ЕПБ КОН-
САЛТИНГ 93 увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, со седиште 
на ул. �5-та Прилепска Бригада� бр. 3/4 Прилеп, запи-
шан во регистарска влошка бр. 01008588?-03-000 на 
Основниот суд во Битола, со основна дејност друга тр-
говија на мало во продавници со мешовита стока, со 
жиро сметка бр. 300020000011287 во Комерцијална 
банка-Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува поради немање на имот за покрива-
ње на трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (17738) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
98/2003 од 16.06.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговско друштво за производство, 
промет и услуги на Тони Тркалески ТАКСИ ТРКАЛЕ 
КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на 
ул. �Моша Пијаде� бр. 103, Прилеп, запишан во реги-
старска влошка бр. 01009718?-8-03-000 на Основниот 
суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во 
продавници претежно со храна, со жиро сметка бр. 
300020000038835 во Комерцијална банка-Филијала 
Прилеп. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва, но се заклучува поради немање на имот за покрива-
ње на трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (17740) 

__________ 
 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 40/02 од 10.06.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка на стечајниот должник Друштво за пре-
работка и конзервирање на овошје и зеленчук �ЗОРА� 
АД - Гевгелија со број на жиро сметка 41000-601-9966 
што се водела при ЗПП - Гевгелија, а сега при Агенци-
јата за работа со блокирани сметки, со седиште на ул. 
�Индустриска� бр. 2, Гевгелија. 
За стечаен управник се именува овластениот стеча-

ен управник Шекерџиев Драган, дипл. правник од 
Струмица, ул. �Јанко Цветинов� бр. 46. 
За стечаен судија се определува Тана Трајковска, 

судија при Основниот суд во Гевгелија. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да ги пријават своите побарувања кај именуваниот сте-
чаен управник во рок од 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето на огласот за отворање на стечајната по-
стапка во �Службен весник на Република Македонија� 
и на огласната табла на судот. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на огласот за отворање на сте-
чајната постапка да ги пријават своите разлачни права 
на подвижни предмети и права на должникот како и 
разлачните права на недвижностите на должникот, кај 
именуваниот стечаен управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на именуваниот стечаен управник на стечајниот 
должник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување 

на пријавените побарувања за 22.07.2003 година во 11 
часот. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (18050) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд под II. Л. бр. 42/96 од 30.09.1996 
година, е заклучена ликвидационата постапка над ли-
квидациониот должник Претпријатие за промет и услу-
ги �ВИОР� ДОО од Скопје, со седиште на ул. �Даме 
Груев� бр. 28, со жиро сметка бр. 40100-601-68695-
ЗПП Филијала Скопје. 
По правосилноста на ова решение ликвидациониот 

должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (17779)  

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 86/03 од 
01.07.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието во приватна сопственост за производс-
тво, трговија на големо и мало увоз-извоз �БЛУМ� Ви-
ница П.О., ул. �Пиринска� бр. 49/9, Виница, со жиро 
сметка бр. 40401-601-16434, кај Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет-Скопје, Подрачна единица-Виница, но истата по-
ради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (17920) 

__________ 
 

Ликвидаторот Манојлоски Ќире од Гостивар, ул. �Жи-
вко Брајковски� бр. 69, објавува дека со решение П. Трег. 
919/03 од 10.04.2003 година од Основниот суд Скопје I - 
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Скопје, отворена е ликвидација на Друштвото за произ-
водство, трговија, транспорт, угостителство и услуги ФУ-
МЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, со жиро сметка бр. 
260000545048916, отворена кај Радобанк Скопје. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, а нај-
доцна 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (17921) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 

Над недвижен имот-објект килимарница (со котла-
ра, цистерна за мазут, трафостаница) построен на К.П. 
бр. 2959/1, на м.в. �Кумсал� со површина на објектот 
од 1072м2, и двор со површина од 5297м2, во КО Ресен, 
сопственост на заложниот должник РЕСЕНА ДОО Ре-
сен, согласно Поседовен лист бр. 2381 за КО Ресен и 
Одобрение за градба и употреба на објектот, заснован е 
залог со нотарски акт Договор за залог-хипотека од прв 
ред врз недвижност со својство на извршна исправа, 
под ОДУ бр. 107/03 од 27.06.2003 година, кај нотарот 
Николче Павловски од Ресен, во корист на заложниот 
доверител ЕКО ИНВЕСТ ДОО Скопје, за обезбедување 
на парично побарување во износ од 3.249.443,00 денари.
                                                      (17702) 

__________ 
 

Врз основа на приватна исправа-Договор за залог 
на недвижен имот со својство на извршна исправа, по-
тврден од нотарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ 
бр. 260/03 од 24.06.2003 година, заложниот должник 
Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со 
јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД - Скопје, 
со седиште на ул. �Маршал Тито� бр. 11-а, МБ 
4057465, има заложено свој недвижен имот опишан во 
потврдената приватна исправа, во полза на заложниот 
доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е 
запишан во јавната книга што се води при Државниот 
завод за геодетски работи-Сектор за премер и катастар 
Скопје во Имотен лист бр. 27443 за КО Карпош. 
                          (17705) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот, градина, класа 3 на м.в. 
�Село�, на К.П. бр. 674 за КО Г. Оризари во Имотен 
лист бр. 1603 за КО Г. Оризари, со површина од 
1290м2, сопственост на Јанкуловски Ицо од Г. Ориза-
ри, а сега во Австралија, преку полномошникот Пе-
тровска Андријана, адвокат од Битола, за вкупна купо-
продажна цена од 150.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенствено купување.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
�Мечкин Камен� бр. 20 Битола.                       (17750) 

__________ 
 

Врз основа на нотарски акт - Договор за залог - хи-
потека од прв ред и втор ред со својство на извршна 
исправа заверен од нотарот Нушка Стојаноска од Кава-
дарци, под ОДУ бр. 432/2003 од 18.06.2003 година, за-
ложниот должник АД за производство и промет на ви-
но ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД 
Кавадарци, со седиште на ул. �29 Ноември� бр. 5, Кава-
дарци, има заложено свој недвижен имот заведен во 
Имотен лист бр. 15684 за КО Кавадарци 2, подробно 
опишан во нотарскиот акт, во полза на Трговското 
друштво за инженеринг и услуги во прометот М-6 

Светлана и останати ДОО Скопје, со седиште на ул. 
�Трифун Хаџи Јанев� бр. 5 во Скопје, кој залог е запи-
шан во јавната книга што се води при ДЗГР - Одделе-
ние за премер и катастар Кавадарци во Имотниот лист 
бр. 15684 за КО Кавадарци 2.                                (17893) 

___________ 
 
Над недвижниот имот Производна хала и салон за 

мебел во КО Василево изграден на КП. бр. 1819/2 во 
КО Василево, кој се состои од приземје и поткровје. 
Приземниот дел е со површина од 1560 м2 и се состои 
од производен погон, магацин, салон за мебел, админи-
стративен дел и помошни простории. Поткровјето е со 
површина од 477 м2 и наменето е за салон за мебел со 
канцеларии и помошни простории, со право на сопс-
твеност на земјиште на КП бр. 1819/2 план 9 скица 28 
место викано �Дуќанджик� култура нива со површина 
од 2678 м2; КП бр. 1819/2 план 9 скица 28 место викано 
�Дуќанджик� култура под објект во површина од 1682 
м2; КП бр. 1819/2 план 9 скица 28 место викано �Ду-
ќанджик� култура двор во површина од 500 м2 или се-
вкупно на КП бр. 1819/2 во КО Василево во површина 
од 4860 м2 сопственост на заложниот должник Друш-
тво за производство, услуги и трговија �11 ти Септем-
ври� ДООЕЛ Струмица, ул. �Кузман Јосифовски� бр. 2 
со матичен број 5283221 запишано во Поседовен лист 
бр. 989 за КО Василево, заснован е залог со нотарски 
акт ОДУ бр. 139/03 од 28.06.2003 година кај нотарот 
Јанко Милушев од Струмица, во корист на заложниот 
доверител Стопанска банка А.Д. Скопје со БДС 
4065549, за обезбедување на парично побарување во 
износ од 100.000,00 евра.                                       (17905) 

___________ 
 
Над недвижниот имот Објект-бензинска станица 

изградена покрај магистралниот пат М-6, делница 
Штип - Струмица, стационажа на км. 56+380, лево на 
КП бр. 1058/1 за КО Владиевци во место викано �Кар-
бино� со сите објекти и елементи што се составен и 
придружен дел на бензинската станица во чиј состав 
има продавница со 42 м2 бетонска настрешница над 
бензинската станица со површина од 220 м2, сервис во 
состав на бензинската станица во површина од 170 м2, 
ресторан со соби за спиење со површина од 190 м2, 
пристапни патишта, 7 (седум) метални цистерни за 
складирање на горивото секоја со капацитет од по 50 
тони и 3 (три) пумпи со по две точни места сопстве-
ност на Друштвото за транспорт и услуги ЈАВОР - 
ШПЕД ДОО увоз-извоз Струмица и земјиште на кое е 
изграден објектот-бензинската станица на КП бр. 
1058/1 м.в. �Карбино� земјиште под објект во површи-
на од 227 м2 на КП бр. 1058/1 м.в. �Карбино� двор во 
површина од 500 м2, како и земјиште на КП бр. 1058/1 
м.в. �Карбино� во површина од 530 м2 или вкупно 1257 
м2, сите во м.в. �Карбино� во КО Владиевци сопстве-
ност на заложниот должник Друштво за транспорт, тр-
говија и услуги ЈАВОР-ШПЕД ДОО увоз-извоз Стру-
мица, со седиште на ул. �Младинска� бр. 78 во Стру-
мица, со БДС 4838475 запишано во Поседовен лист бр. 
362 за КО Владиевци, заснован е залог со нотарски акт 
ОДУ бр. 136/03 од 26.06.2003 година, кај нотарот Јанко 
Милушев од Струмица, во корист на заложниот дове-
рител ОКТА Рафинерија  на нафта Акционерско друш-
тво - Скопје, с. Миладиновци, со БДС 4074009 за обез-
бедување на парично побарување во износ од 
11.400.000,00 денари.          (17906) 

___________  
Над недвижниот имот: 1. Сервис за поправка и одр-

жување на моторни возила на ул. �Гоце Делчев� бр. 107 
во КО Струмица, м.в. �Г. Делчев� изграден на КП бр. 
2023/2 во КО Струмица зграда 1 кат 1 ПР со намена 
00570 место викано �Г.Делчев� со површина од 2181 м2. 

2. Интерна бензинска пумпа (автомати за точење 
гориво, резервоари за гориво  со продавница за автоде-
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лови на ул. �Гоце Делчев� бр. 107 во КО Струмица м.в. 
�Г. Делчев� изградена на КП бр. 2023/2 во КО Струми-
ца зграда 2 кат 1 ПР со намена 00570 место викано 
�Г.Делчев� со површина од 64 м2, и портирница автоса-
лон на ул. �Гоце Делчев� бр. 107 во КО Струмица, м.в. 
�Г.Делчев� изградена на КП бр. 2023/2 во КО Струми-
ца зграда 3 кат 1 ПР со намена 00570 место викано �Г. 
Делчев� со површина од 58 м2, или севкупно 2303 м2 со 
право на сопственост на земјиште под објект зграда 1 
м.в. �Г. Делчев�  шифра 50000 на КП бр. 2023/2 во КО 
Струмица, со површина од 2443 м2 со право на сопс-
твеност на земјиште под објект зграда 2 м.в. �Г.Дел-
чев� шифра 50000 на КП бр. 2023/2 во КО Струмица со 
површина од 72 м2 со право на сопственост на земји-
ште под објект зграда 3 м.в. �Г. Делчев� шифра 50000 
на КП бр. 2023/2 во КО Струмица со површина од 65 
м2 и право на сопственост на двор на  КП бр. 2023/2 во 
КО Струмица план 009 скица 065 м.в. �Г. Делчев� ши-
фра 70000 со површина од 2675 м2 или севкупно 5255 
м2 сопственост на хипотекарниот  должник Трговско 
друштво за сервисирање, промет на возила и делови 
АГРОСЕРВИС ПРОМЕТ ДОО увоз-извоз Струмица, 
ул. �Гоце Делчев� бр. 107, видно во Имотен лист бр. 
9481 за КО Струмица, заснован е залог со нотарски акт 
ОДУ бр. 133/03 од 23.06.2003 година во корист на за-
ложниот доверител Стопанска банка А.Д. Скопје за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
8.971.705,50 денари.                                               (17909) 

___________ 
 
Се објавува засновање на залог на недвижен имот - 

хипотека од втор ред на недвижен имот со сите негови 
прирастоци и припадоци на 1. објект кој во Поседовен 
лист бр. 4376 од 09.05.2002 година издаден од ДЗГР 
Одделение за премер и катастар Гевгелија, е запишан 
како земјиште под објект со површина од 768 м2 и нива 
3 класа со површина од 2634 м2, изграден на КП 244/2, 
план 12, скица 12 м.в. �Гевгелиски Рид� за кој како до-
каз за сопственост доставува решение Ист. 178/2000 од 
12.09.2001 година и Решение Ист. бр. 178/2000 од 
01.10.2001 година, двете донесени од Основниот суд во 
Гевгелија, сопственост на заложниот должник Акцио-
нерското друштво за производство, трговија и услуги 
МТД-ПРОМ АД експорт-импорт Гевгелија, ул. �Вар-
дарски Рид� бб, со БДС 4825675, во корист на залож-
ниот доверител Стопанска банка, востановена со но-
тарски акт - Договор за хипотека со сила на извршна 
исправа ОДУ 127/03 од 30.06.2003 година, кај нотарот 
Нада Прочкова од Гевгелија.        (17910) 

___________ 
 
На ден 26.06.2003 година во нотарската канцелари-

ја на нотарот Јован Стојчев  од Радовиш, е заведен До-
говор за залог-хипотека ОДУ бр. 104/2003, склучен по-
меѓу: Стопанска банка а.д. Скопје во својство на зало-
жен доверител и Модна Конфекција �Конели� ДОО Ра-
довиш, со кој договор се врши обезбедување на парич-
но побарување на Стопанска банка а.д. Скопје во износ 
од 30.000,00 ЕУР, кое произлегува од Договор за рам-
ковен лимит, заради обезбедување на побарувањето на 
заложниот доверител, заложниот должник �Конели� 
ДОО го заложува во залог недвижниот имот сопстве-
ност на ДОО �Конели� Радовиш и тоа: погон за модна 
конфекција  со подрум во површина од 260 м2, призем-
је со површина од 563 м2 и кат со површина од 563 м2 
(затворена карабина) и двор со површина од 2.423 м2 
во м.в. �Долна Рудина� КО Радовиш на катастарска 
парцела КП бр. 3663/1 според Поседовен лист под  об-
јект 563 м2 и двор во површина од 2423 м2. 
Напред наведениот недвижен имот е евидентиран 

во Катастарот за недвижности во Поседовен лист број 
4320 за КО Радовиш на име на �Конели� ДОО Радо-
виш, со право на користење на градежното земјиште. 

                                                                            (17912) 

На ден 27.06.2003 година, во нотарската канцелари-
ја на нотарот Јован Стојчев од Радовиш, заверен е До-
говор за залог-Регистриран залог врз подвижни пред-
мети ОДУ бр. 106/2003, склучен помеѓу Штедилница  
Можности ДОО Скопје, во својство на заложен довери-
тел и ДТТУ �ИВОКИ� ДООЕЛ Радовиш, во својство на 
заложен должник. Со овој договор заради обезбедува-
ње на парично побарување на заложниот доверител 
Штедилница Можности ДОО Скопје кое произлегува 
од Договор за кредит во износ од 306.852,00 денари, со 
рок на стасаност на 15.06.2004 година, заложниот 
должник �ИВОКИ� ДООЕЛ ги заложува своите возила 
и тоа: вид -влекач, марка - Волво, тип fh 124x2tp380/37, 
со број на шасија YV2A4B2A8TB151760,  произведен 
1995 година, со регистарски таблици ШТ-717-ИМ и 
вид-полуприколка, марка SCHMITZ, број на шасија 
WSMS6080000074489, произведена 1995 година со ре-
гистарски таблици ШТ847-ИМ.                            (17914) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште-нива, на КП бр. 
633, класа 2, површина од 1185 м2, место викано �Под 
Село�, заведена во И.Л. бр. 43 за КО Мрзенци, по цена 
од 100.000.00 денари, сопственост на Лазаров Јордан 
од Мрзенци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие што земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�, писмено да се изјаснат за пону-
дата. Во спротивно го губат правото на првенствено 
купување. 
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Ѓорѓи Николов, ул. �Димитар Влахов� 
бр. 3, Гевгелија.                                                      (17923) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 

3216 дел 2, план 017, скица 008, во в.м. �Саримеше�, 
нива од 3 класа во површина од 25388 м2, КП бр. 3224, 
план 018, скица 007, во в.м. �Саримеше�, нива од 3 кла-
са во површина од 2731 м2, КП 3225, план 018, скица 
007, во в.м. �Саримеше�, шума од 2 класа во површина 
од 340 м2, КП бр. 3228, план 019, скица 007, во в.м. 
�Серамише�, шума од 2 класа во површина од 1653 м2, 
КП бр. 3229, план 019, скица 007, во в.м. �Серамише�, 
нива од 3 класа во површина од 10026 м2, КП бр. 3230, 
план 019, скица 007, во в.м. �Серамеше�, нива од 3 кла-
са во површина од 2349 м2, КП бр. 3231, план 019, ски-
ца 007, во в.м. �Серамеше�, шума од 2 класа во повр-
шина од 399 м2, по цена од 450,00 денари за еден м2 и 
градежно земјиште и тоа на: КП бр. 4114, дел 3, план 
024, скица 016, во в.м. �Зелен рид�, нива од 5 класа во 
површина од 6830 м2 и КП бр. 26065, план 095, скица 
638, на ул. �С. Пинџур�, нива од 6 класа во површина 
од 4247 м2, по цена од 775,00 денари за еден м2, заведе-
ни во Имотен лист бр. 35256 за КО Куманово, сопстве-
ност на Караџоска Марија од Скопје, ул. �Арсо Миц-
ков� бр. 78. 
Се повикуваат соседите, чие земјоделско земјиште 

се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Република Македонија�, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на оваа понуда. Во спротивно го 
губат правото на првенствено купување.  
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, 
ул. �Ленинова� бб.                                                  (17925) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП 1022/1, 

викано место �Висок Дол�, култура пасиште, класа 5, 
со површина од 778 м2, запишана во Поседовен лист 
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бр. 205 за КО Матка, сопственост на Велков Илчо за 
вкупна цена од 124.000,00 денари и 1/3 од КП 1021, 
план 4, скица 7, викано место �Висок Дол�, култура 
шума, класа 5, со површина од 872 м2 сопственост на 
Велков Илчо за цена од 26.400,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно го губат правото на предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје .        (17970) 

___________ 
 
Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 

трговија и услуги ДЕВА ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ 
Струмица, кој се состои од: ИЗДУВНА МАШИНА ЗА 
РЕТ ШИШИЊА-КОМПЛЕТ, Машина тип-ИФ РЕТ-1,5 
л, со сериски број 85/2001, во вредност од 52.920 ЕУР, 
е заснован залог со Договор за обезбедување на поба-
рување со засновање на договорен залог од нотарот 
Соња Божинкочева од Струмица, под ОДУ бр. 107/03 
од 23.06.2003 година, за обезбедување на парично по-
барување во износ од 25.000,00 ЕУР.                   (18001) 

___________ 
 
Над подвижниот имот сопственост на АД АГРО-

ЛОЗАР с. Хамзали, Босилово кој се состои од: МЕР-
КАНТИЛНА ПЧЕНИЦА-НОВОСАДСКА РАНА ОД 
РОДОТ ВО 2003 година во износ од 187.000 кг по цена 
од 10,00 денари за 1,0 кг франко на натоварено во с. 
Хамзали, посадена на површина од 80 ха на катастар-
ски парцели опишани во Имотен лист бр. 285 и Посе-
довен лист бр. 307 и 308 издадени од ДЗГР-Одделение 
за премер и катастар, е заснован залог со Договор за 
обезбедување на побарување со засновање на догово-
рен залог врз идни подвижни предмети од нотарот Со-
ња Божинкочева од Струмица, под ОДУ бр. 80/03 од 
27.05.2003 година, за обезбедување на парично побару-
вање во износ од 1.870.218,00 денари.                  (18002) 

___________ 
   
Се продава земјоделско земјиште-нива во Скопје, 

на КО Долно Соње, построена на К.П. бр. 833, план 3, 
скица 4, м.в. �Азмак�, класа 4, со вкупна површина од 
1328м2, сопственост на Благоја Ацевски, с. Долно Со-
ње, Скопје, евидентирано во Поседовен лист бр. 864, за 
купопродажна цена од 340,00 денари по  м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Весна Стојчева, ул. �Иван Козаров� бр. 14, 
општина Кисела Вода, Скопје.                              (17477) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

 Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. 1464407 на име Беџети Фети, ул. "Младен 
Симоновски" бр. 1, Гостивар.                     (17157) 
Пасош бр. 0122067 на име Ѓоргиев Ѓорги, ул. "15-ти 
Мај" бр. 2, Струмица.                                        (17888) 
Пасош бр. 252502 на име Муса Селмани, ул. "ЈНА" 
бр. 51, Гостивар.                                     (16693) 
Пасош бр. 1205844 издаден од СВР-Скопје на име 
Драгановски Јован, бул. "АВНОЈ" бр. 20/2-4, Скопје.    

                                                                (18079) 

Пасош бр. 1295663 издаден од СВР-Куманово на име 
Салихи Вебује, с. Опае, Куманово.          (18110) 
Пасош бр. 1437396 издаден од СВР-Св. Николе на 
име Тасев Гоце, ул. "11-ти Октомври" бр. 84, Св. 
Николе.                                                     (18112) 
Пасош бр. 733176 издаден од СВР-Тетово на име 
Мемети Беќир, ул. "К. Р. Дрнц "бр. 1/9, Тетово. 

                                                                   (18119) 
Пасош бр. 0766140 издаден од СВР-Скопје на име 
Раевски Драги, ул. "Хо Ши Мин" бр . 49-а, Скопје. 

                                                                   (18121) 
Пасош бр. 258081 на име Мицев Тони, ул. "Жртви на 
фашизмот" бр. 5-3/10, Струмица.        (18134) 
Пасош бр.1775255 издаден од СВР-Скопје на име 
Сума Љиман, ул. "Прохор Пчински" бр.104, Скопје.  

                                                                  (18172) 
Пасош бр. 690454 на име Кузманов Лазо, Кочани. 

                                                                (18198) 
Пасош бр. 1009076 на име Селими Гзим, ул. "К. 
Абрашевиќ" бр. 32, Кичево.                      (18202) 
Пасош бр. 1743524 издаден од СВР-Скопје на име 
Мирјана Василева, ул. "В. Главинов" бр. 3/5-22, Ско-
пје.                                                                   (18216) 
Пасош бр. 1591405/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Абдираман Цека, ул. "Браќа Миладинови" бр. 198, 
Тетово.                                                      (18257) 
Чекови од тековна сметка бр. 12735139 од бр. 00190-

00680081 до бр. 0019000680091 издадени од Комер-
цијална банка на име Димовски Дејан, Скопје.        (17538) 
Чекови од тековна сметка бр. 07898079 од бр. 001-40-

01296418 до бр.0014001296437 издадени од Комерцијална 
банка на име Бутикоска Ристана, Скопје.         (17542) 
Чекови од тековна сметка бр. 0012799-98 од бр. 

9900100095 до бр. 9900100101 и од бр. 9900244315 до бр. 
9900244320 и бр. 9900100092 издадени од Македонска 
банка-Скопје на име Снежана Мешкоска, Скопје.   (17599) 
Чекови од тековна сметка бр. 0200100885580 од бр. 

719611 до бр. 719613, од бр. 752589 до бр. 752592, и со бр. 
734233, 734234, 678803, 692859, 725565, 725566 издадени  
од Комерцијална банка на име Снежана Мешкоска, 
Скопје.                                 (17605) 
Чекови од тековна сметка бр. 06618656 од бр. 0014-

001298828 до бр. 0014001298833 издадени од Комер-
цијална банка на име Младенов Перо, Скопје.         (17836) 
Чекови од тековна сметка бр. 14815048 од бр. 58-54134 

до бр. 5854137 и бр. 5854132 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Цакиќ Зоран, Скопје.        (17901) 
Чекови од тековна сметка бр. 14917785 со бр. 391836 и 

бр. 391837 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Иваноски Ване, Скопје.              (17990) 
Работна книшка на име Георгиевска Елена, Скопје.                                  

       (17506) 
Работна книшка на име Јакимовска Марија, Скопје.  

                                                                   (17555) 
Работна книшка на име Стојановиќ Небојша, с. 

Пепелиште, Неготино.                                                (17576) 
Работна книшка на име Димовски Трајче, с. Лисиче, 

Велес.                                                            (17578) 
Работна книшка на име Таир Јашари, Скопје.       (17584) 
Работна книшка на име Љутви Гутај, Скопје.        (17588) 
Работна книшка на име Османи Орхан, с. Никиштани, 

Скопје.                                                       (17631) 
Работна книшка на име Игор Исаковски, Скопје. (17640) 
Работна книшка на име Бошко Наумовски, с. Бела 

Црква, Ресен.                                             (17680) 
Работна книшка на име Шурбаноски Димче, Охрид.   

                                                                  (17684) 
Работна книшка на име Котоска Спаса, Охрид.    (17685) 
Работна книшка на име Велковска Цвета, Скопје.(17811) 
Работна книшка на име Барија Селим, Скопје.     (17913) 
Работна книшка на име Ибраими Теута, с. Опае, 

Куманово.                                                        (17934) 
Работна книшка на име Коцева Наташа, ул.  "Козјак" бр. 

6, Богданци.                                (17941) 
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Работна книшка на име Абдурахмани Зија, Струга.                                                                    Свидетелство на име Мирсинова Александра, Велес.  

       (17945) 
Работна книшка на име Бајрами Бегин, Тетово.    (17952) 
Работна книшка на име Стаменковски Мартин, ул. "Р. 

Гоговска" бр. 28, Крива Паланка.            (17958) 
Работна книшка на име Шабани Бесим, с. Матејче, 

Куманово.                                                        (17962) 
Работна книшка на име Ѓорѓиев Јосив, ул. "М. Горки" 

бр. 182, Велес.                                             (18048) 
Воена книшка на име Тони Јовановиќ, с. Долно Коњаре, 

Куманово.                                         (17570) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадено од ОУ " 

Лирија " Скопје на име Буши Мирсад, Скопје.        (17495) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ДСУ "Ди-

митар Влахов" на име Сталеска Елена, Скопје.       (17520) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Бесир 

Беадини, Тетово.                                             (17535) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени 

од ДУСО "Орце Николов" на име Аџигогов Бранко, 
Скопје.                                                (17539) 
Свидетелство на име Стојилов Данче, Радовиш.   (17541) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Витанова 

Верче, Радовиш.                                             (17543) 
Свидетелство на име Амедов Акан, Радовиш.       (17544) 
Свидетелство на име Агушев Илхан, Радовиш.    (17545) 
Свидетелство на име Емилија Јованова, Радовиш. 
                                                                                    (17546) 
Свидетелство од 7 одделение на име Литајковски Игор, 

Радовиш.                                                        (17547) 
Свидетелство на име Ристова Билјана, Радовиш.  (17548) 
Свидетелство од 6 одделение на име Емрах Зуберов, 

Радовиш.                                                         (17549) 
Свидетелство на име Столе Бошков, Радовиш.     (17550) 
Свидетелство на име Перо Кацарев, Радовиш.      (17551) 
Свидетелство на име Крстев Никола, Радовиш.    (17552) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Рујкова 

Гордана, Радовиш.                                         (17553) 
Свидетелство од 5 одделение на име Еркан Бајрами, 

Скопје.                                                            (17554) 
Свидетелство од 6 одделение на име Цветковски Мар-

тин, Крива Паланка.                              (17556) 
Свидетелство од 7 одделение на име Маџовски Теодор, 

Крива Паланка.                                           (17557) 
Свидетелство од 6 одделение на име Димитровски Не-

над, Крива Паланка.                                        (17558) 
Свидетелство од 7 одделение на име Драган Анге-лов-

ски, Крива Паланка.                                        (17559) 
Свидетелство на име Менире Шабани, Куманово. 
                                                                        (17560) 

Свидетелство на име Зејније Латифи, Куманово.    (17561) 
Свидетелство на име Туркан Шабани, Куманово.(17562) 
Свидетелство на име Османи Рекибе, Куманово.  (17563) 
Свидетелство на име Еркан Бахији, Куманово.     (17564) 
Свидетелство од 6 одделение на име Батон  Белули, 

Куманово.                                                        (17565) 
Свидетелство од 8 одделение на име Садие Тахири, 

Куманово.                                                        (17566) 
Свидетелство од 5 одделение на име Агрон Милаими, 

Куманово.                                             (17567) 
Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ 

"Рилиндија" на име Арифи Љумније, Куманово.     (17568) 
Свидетелства од 6 и 7 одделение на име Алији 

Шкендије, Куманово.                                         (17569) 
Свидетелство од 7 одделение на име Анчев Трајче, 

Берово.                                                            (17571) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ангел Јангеловски, 

Мак. Каменица.                                          (17572) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Јадранка 

Иванова, Мак. Каменица.                                            (17573) 
Свидетелство од 6 одделение на име Илијевски Вилен, 

Мак. Каменица.                                        (17574) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Јорданов 

Михајло, Кочани.                                          (17575) 
Свидетелство од 4 година на име Џилакова Тање, Велес. 

                                                                            (17577) 
Свидетелство на име Бобан Здравевски, Велес.    (17579) 

                                                                   (17580) 
Свидетелство од 5 одделение на име Исљамоски Исмет, 

Прилеп.                                                         (17581) 
Свидетелство од 5 одделение на име Јованоска Га-

бриела, Прилеп.                                             (17582) 
Свидетелство од 6 одделение на име Зуламоски 

Александар, Прилеп.                                        (17583) 
Свидетелство од 7 одделение издадено од ОУ "Браќа 

Рамиз-Халид"-Скопје на име Осман Ѓунул Џељана, 
Скопје.                                               (17587) 
Свидетелство од 7 одделение на име Бајрамоска 

Минела, Прилеп.                                             (17662) 
Свидетелства од 5, 6 и 8 одделение на име Камилоски 

Самет, Прилеп.                                             (17663) 
Свидетелство од 5 одделение на име Раим Ибраимоски, 

Прилеп.                                                          (17665) 
Свидетелство од 5 одделение на име Мамудоски Реџеп, 

Прилеп.                                                         (17667) 
Свидетелство на име Јанески Филип, Прилеп.      (17669) 
Свидетелство на име Мицкоски Холидеј, Прилеп. 
                                                                        (17670) 
Свидетелство на име Муратоски Амир, Прилеп.  (17671) 
Свидетелство од 7 одделение на име Османоски Мус-

тафа, Прилеп.                                             (17672) 
Свидетелство од 6 одделение издадено од ОУ "Б. 

Конески" на име Стојаноски Бобан, Прилеп.           (17677) 
Свидетелство од 6 одделение на име Радески Вељанчо, 

Прилеп.                                                         (17679) 
Свидетелство на име Колоња Елон, Струга.          (17681) 
Свидетелство на име Сефери Лушиме, Струга.     (17682) 
Свидетелство на име Даути Веис, Струга.             (17683) 
Свидетелства на име Џејлан Сулимани, Куманово.                                  

       (17686) 
Свидетелства на име Сенков Ѓорѓиче, Велес.       (17687) 
Свидетелство од 1 година на име Кукули Ебру, 

Гостивар.                                                         (17928) 
Свидетелства од 6 и 8 одделение на име Далипи 

Аљмедин, Куманово.                                         (17929) 
Свидетелство на име Нуран Асани, Куманово.     (17930) 
Свидетелство на име Кујстим Саити, Куманово.  (17931) 
Свидетелство на име Фазенд Рамадани, Куманово.                                  

       (17932) 
Свидетелство на име Сулејмани Фета, Куманово. 
                                                                        (17933) 
Свидетелство на име Љумние Рушити, Куманово. 
                                                                        (17935) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Ѓеоргиев 

Ванчо, Делчево.                                             (17936) 
Свидетелство од 5 одделение на име Далибор Спасов-

ски, Делчево.                                             (17937) 
Свидетелство од 5 одделение на име Атанасовски Гоце, 

Делчево.                                                           (17938) 
Свидетелство на име Стефан Стоимановски, Проби-

штип.                                                                            (17939) 
Свидетелство на име Положани Едибе, Охрид.    (17942) 
Свидетелство на име Иванова Ивана, Велес.         (17944) 
Свидетелство на име Елмедина Селмани, Гостивар. 

                                                                    (17946) 
Свидетелство од 5 одделение на име Мирлинд Рахмани, 

Гостивар.                                             (17947) 
Свидетелство на име Флора Даути, Гостивар.       (17948) 
Свидетелство на име Беким Деари, Гостивар.       (17949) 
Свидетелство на име Крстевска Мирјана, Тетово.(17950) 
Свидетелства од 6 и 7 одделение на име Јасен Кадри, 

Тетово.                                                            (17951) 
Свидетелство на име Хусеин Милиќи, Тетово.     (17953) 
Свидетелство на име Јусуфи Зулбеар, Тетово.      (17954) 
Свидетелство на име Џабан Елмази, Тетово.         (17955) 
Свидетелство на име Коцевска Кристина, Крива 

Паланка.                                                          (17959) 
Свидетелство на име Љатифи Севим, Куманово.  (17960) 
Свидетелство на име Зумери Емруш, Куманово.  (17963) 
Свидетелство на име Цане Саздовски, Куманово.(17966) 
Свидетелство на име Нешковска Викторија, Берово.  

                                                                   (17968) 
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Свидетелство од 7 одделение на име Гоцевска Ратка, 

Берово.                                                               (17971) 
Свидетелство од 7 одделение на име Алексовска Ка-

терина, Мак. Каменица.                              (17975) 
Свидетелство од 7 одделение на име Георгиев Зоран, 

Мак. Каменица.                                             (17976) 
Свидетелство од 7 одделение на име Горгиев Влатко, 

Мак. Каменица.                                             (17977) 
Свидетелство од 5 одделение на име Ристова Здравка, 

Мак. Каменица.                                           (17978) 
Свидетелство од 6 одделение на име Лилиев Крсте, 

Кочани.                                                             (17981) 
Свидетелство од 7 одделение на име Здравков 

Александар, Св. Николе.                              (18008) 
Свидетелство од 6 одделение на име Цветков 

Александар, Св. Николе.                              (18009) 
Свидетелство од 7 одделение на име Столе Митев, Св. 

Николе.                                                         (18011) 
Свидетелство од 6 одделение на име Мишевски Оливер, 

Пробиштип.                                         (18016) 
Свидетелство од 5 одделение на име Панева  Сандра, 

Штип.                                                            (18020) 
Свидетелство од 7 одделение на име Ѓулган Мемедов, 

Штип.                                                       (18022) 
Свидетелство на име Митева Софија, Струмица. (18024) 
Свидетелство на име Стефкова Тања, Радовиш.   (18026) 
Свидетелство на име Василева Пацка, Радовиш.  (18028) 
Свидетелство од 5 одделение на име Рушитов Ѓунџер, 

Радовиш.                                          (18029) 
Свидетелство од 8 одделение на име Банова Љубица, 

Радовиш.                                                        (18033) 
Свидетелство на име Костадинов Дарко, Гевгелија.                                                                     Работна книшка на име Тасев Митко, н.  "Раклиш", 

Радовиш.                                                    (18279)           (18036) 
Свидетелство на име Диме Иванов, Неготино.      (18038) 
Свидетелство од 6 одделение на име Лазов Ване, Демир 

Капија.                                                       (18039) 
Свидетелство на име Петрушевски Горан, Велес.(18042) 
Свидетелство на име Хоџиќ Јасмин, Велес.          (18045) 
Свидетелство на име Битиќи Селвије, Велес.        (18046) 
Свидетелства на име Спасиќ Синиша, Велес.       (18047) 
Свидетелство на име Илиевска Наташа, Велес.    (18049) 
Ученичка книшка издадена од гимназијата "Ј. Б. Тито" - 

Скопје на име Гиновски Љупчо, Скопје.        (17908) 
Индекс бр. 1517 издаден од Виша медицинска школа - 

Битола на име Колевска Лилјана, Скопје.                 (17480) 
Диплома за завршено средно образование издадена од 

"Цветан Димов"-Скопје на име Османи Орхан, Скопје.  
                                                            (17633) 

Диплома за завршен испит на име Маринела Гаврилова, 
ул. "Д. Антулески" бр. 26, Прилеп.                 (17675) 
Диплома издадена од Ф У "М. М. Брицо"-Скопје на име 

Темелков Миљо, с. Бориево, Струмица.              (17848) 
Диплома на име Стаменковски Мартин, ул. "Р. 

Гоговски" бр. 28, Крива Паланка.               (17956) 
Диплома на име Раде Стојанов, Кочани.                (17983) 
Диплома на име Илиева Ленче, ул. "Воденска" бр. 20, 

Гевгелија.                                             (18035) 
Здравствена легитимација на име Драгана Младенова, 

Пробиштип.                                          (17940) 
Уверение за тесар издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла" на 

име Савовски Трајче, Скопје.           (17831) 
Даночна картичка бр.4030994103130 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име МИЛВЕ Мак  
ДООЕЛ, Скопје.                                             (17479) 
Даночна картичка бр. 4030999374426 издадена од  УЈП 

на име Заедница на Македонците со исламска религија во 
Р.М., Скопје.                                  (17519) 
Даночна картичка бр. 4030992103907 издадена од 

Управа за јавни приходи на име ЛЕОНАРДО КОМЕРЦ 
ДООЕЛ, Скопје.                                             (17589) 
Даночна картичка бр. 4030995231230 издадена од 

Управа за јавни приходи на име ФУРУМ ПРОЛИНЕ 
Иванка и др., Скопје.                              (17637) 
Даночна картичка бр. 4030993113620 издадена од  Уп-

рава за јавни приходи  Скопје на име Ремзи  Леон, Скопје.
                                                            (17924) 

Даночна картичка бр. 4030991124900 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име МЗТ Опрема АД 
Скопје, Скопје.                                    (17927) 
Работна книшка на име Башевиќ Мунир, с. Лажани, 
Прилеп.                                                        (18116) 
Работна книшка на име Николај Љељохин, Скопје.  

                                                                  (18118) 
Работна книшка на име Небахат Дерњани, Скопје.  

                                                                   (18139) 
Работна книшка на име Алексова Соња, ул. "Карл 
Маркс" бр. 43, Св. Николе.          (18148) 
Работна книшка на име Ирфан Дењали, с. Озор-
миште, Тетово.                                                     (18153) 
Работна книшка на име Гочевски Никола, Велес. 
                                                                    (18167) 
Работна книшка на име Беким Јашари, Куманово.    

                                                                (18210) 
Работна книшка на име Трајанов Драган, Виница. 
                                                                    (18212) 
Работна книшка на име Карова Лепа, с. Нов Караор-
ман, Штип.                                                    (18229) 
Работна книшка на име Тасев Александар, ул. "К. 
Крстев" бр. 36, Неготино.                        (18232) 
Работна книшка на име Лазо Крстевски, ул. "Васил 
Главинов" бр. 91, Велес.                        (18234) 
Работна книшка на име Пеловска Билјана, с. 
Владимирово, Берово.                                     (18262) 
Работна книшка на име Андонов Илчо, с. Ињево, Ра-
довиш.                                                       (18275) 

Чековна картичка бр. 60856 издадена од Комерци-
јална банка-Филијала Охрид на име Тодороски Игор, 
Охрид.                                                       (18206) 
Свидетелство од 6 одделение на име Ајдароски 
Џанер, Прилеп.                                                     (18097) 
Свидетелство од 7 одделение на име Ибески Бајрам, 
Прилеп.                                                        (18099) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Бајра-мо-
ски Џемал, Крушево.                                     (18100) 
Свидетелство од 6 одделение на име Изероски Абуш, 
Крушево.                                        (18102) 
Свидетелства од 6 и 7 одделение на име Атанасоска 
Татјана, Прилеп.                                        (18108) 
Свидетелство на име Ѓорѓиоска Александра, Прилеп.

                                                      (18122) 
Свидетелство од 6 одделение на име Николоска Лен-
че, Прилеп.                                                    (18123) 
Свидетелство од 5 одделение на име Димески Ми-
хаел, Прилеп.                                                    (18124) 
Свидетелство на име Мемеди Шота, Струга.   (18125) 
Свидетелство  на име Биќаку Камбер, Струга. (18126) 
Свидетелство на име Мемеди Кујтеса, Струга.(18127) 
Свидетелство од 8 одделение на име Танаскоска 
Маја, Струга.                                                     (18128) 
Свидетелство од 5 одделение на име Назим Муштеба, 
Струга.                                                      (18129) 
Свидетелство од 7 одделение на име Фљорентина 
Исаку, Струга.                                                     (18131) 
Свидетелство од 7 оддекление на име Јетеса Каба, 
Струга.                                                        (18132) 
Свидетелство од 7 одделение на име Линдијана 
Жута, Струга.                                                    (18133) 
Свидетелства од 6 и 7 одделение на име Мајлинда 
Кица, Струга.                                                     (18135) 
Свидетелство од 5 одделение на име Ардит Винца, 
Струга.                                                       (18136) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Арљинд 
Баута, Струга.                                                    (18137) 
Свидетелство од 5 одделение на име Трајковска 
Даниела, Тетово.                                       (18138) 
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Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Гоце 
Делчев"-Ресен на име Далиповски Билентод, Ресен.  

                                                                   (18140) 
Свидетелство на име Ѓуроски Тони, Тетово.    (18143) 
Свидетелства на име Себајете Халими, Гостивар. 
                                                                    (18144) 
Свидетелство на име Мирсад Махмуди, Гостивар. 
                                                                   (18145) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Суад Сел-
мани, Тетово.                                                     (18146) 
Свидетелство на име Хани Блерта,Охрид.        (18147) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година издадени од 
ЕМУЦ "Р. Р. Ричко" на име Видески Владимир, 
Прилеп.                                                      (18149) 
Свидетелство на име Илиевска Евгенија, Тетово. 
                                                                    (18151) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Салии 
Бесник, Тетово.                                                     (18152) 
Свидетелство на име Феим Имери,Тетово.       (18154) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "26-ти 
Јули"-Скопје на име Дестанова  Зага, Скопје.     (18155) 
Свидетелства од 4, 5, 6, 7 и 8 одделение на име 
Шевал Алими, Тетово.                                     (18156) 
Свидетелство на име Мендерез Шабани, Куманово.

                                                                    (18157) 
Свидетелство од 5 одделение на име Ислам Изаири, 
Скопје.                                                      (18158) 
Свидетелство на име Стефановски Горан, Куманово.

                                                                    (18159) 
Свидетелство од 7 одделение на име Мануела Досева, 
Прробиштип.                                        (18160) 
Свидетелство на име Мицевска Теодора, Гевгелија.

                                                                    (18162) 
Свидетелство од 6 одделение на име Весна Атана-
сова, Неготино.                                                    (18165) 
Свидетелство од 6 одделение на име Ајсен Топало-
ски, Прилеп.                                                    (18169) 
Свидетелство од 5 и 6 одделение на име Граороски 
Ацо, Прилеп.                                         (18170) 
Свидетелство од 5 одделение на име Пешковиќ Елис, 
Прилеп.                                                       (18171) 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Митев Јор-
дан, Кочани.                                                    (18204) 
Свидетелство од 5 и 6 одделение на име Бејамин Бе-
лулоски, Мак. Брод.                                     (18207) 
Свидетелства на име Асије Мустафа, Куманово. 
                                                                    (18209) 
Свидетелство од 5 одделение на име Исмаил Аде-
мовски, Делчево.                                         (18211) 
Свидетелство од 8 одделение на име Илковска Кос-
тадинка, Велес.                                       (18213) 
Свидетелство од 5 одделение на име Настовски 
Александар, Тетово.                                     (18214) 
Свидетелство на име Дритон Зендели, Куманово. 
                                                                    (18215) 
Свидетелство на име Иљбер Реџепи, Куманово. 
                                                                    (18217) 
Свидетелство на име Неџади Идриз, Куманово. 
                                                                    (18218) 
Свидетелство на име Мифтар Кадрија, Куманово. 
                                                                    (18219) 
Свидетелство на име Амир Јахија, Куманово.  (18220) 
Свидетелство од 7 одделение на име Демировски 
Сенад, Куманово.                                     (18222) 
Свидетелство на име Владимир Ангелов, Кочани. 
                                                                   (18223) 
Свидетелство од 4 година медицинско училиште на 
име Бикова Алегра, Штип.                      (18225) 
Свидетелство од 7 одделение на име Џелил Кадријов, 
Скопје.                                                       (18226) 
Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Џавид Ра-
мани, Скопје.                                                    (18227) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Авни 
Јакупи, Скопје.                                                     (18228) 

Свидетелство  од 8 одделение на име Најденова 
Билјана, Струмица.                                     (18230) 
Свидетелство на име Донев Лазе, Велес.          (18236) 
Свидетелства на име Назмије Рамадани, Куманово.  

                                                                  (18238) 
Свидетелство од 5 одделение на име Стојановски Да-
либор, Крива Паланка.                         (18253) 
Свидетелство на име Абази Шенур, Куманово. 
                                                                    (18255) 
Свидетелство од 5 одделение на име Муслиоска 
Ениса, Струга.                                                    (18264) 
Свидетелство од 5 одделение на име Кленкоска 
Сената, Струга.                                                    (18267) 
Свидетелство од 8 одделение на име Беќири Суат, 
Тетово.                                                                    (18269) 
Свидетелство од 8 одделение на име Реџепи Азис, 
Тетово.                                                                   (18271) 
Свидетелство на име Фисник Асани, Тетово.   (18273) 
Свидетелство од 6 одделение на име Ѓорѓиевска 
Елена, Крива Паланка.                                     (18274) 
Свидетелство на име Киселоска Маја, Прилеп.(18281) 
Свидетелство од 3 година економско училиште на 
име Николоска Емилија, Прилеп.             (18283) 
Диплома издадена од "Р. Р. Ричко"-Прилеп на име 
Вандевски Горан, с. Селце, Прилеп.       (18106) 
Диплома на име Василески Васе,Гостивар.      (18142) 
Диплома на име Видески Владимир, Прилеп.  (18150) 
Диплома на име Сузана Николовска, ул. "Енгелсова" 
бр. 6/29, Штип.                                         (18161) 
Диплома на име Туртуров Данчо, ул. "М. Тито" бр. 

25/2, Нов Дојран.                                       (18164) 
Диплома на име Коцески Новица, Тетово.        (18208) 
Диплома на име Петковска Нада, с. Добрејци, Стру-
мица.                                                                    (18224) 
Диплома на име Николче Ангеловски, Св. Николе. 
                                                                   (18249) 
Здравствена легитимација на име Селмановски Џе-
лал, Велес.                                                     (18166) 
Здравствена легитимација на име Ристова Вален-
тина, Велес.                                                     (18168) 
Девизна штедна книшка бр. 9000053 издадена од 
Тутунска банка  АД Скопје на име Пашриковски 
Александар, Скопје.                                      (18113) 
Даночна картичка бр. 4030994191323 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Репринт, 
Скопје.                                                                    (18114) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

20/03 за пасош бр.. 584745/95 на име Џемаили Џемаил, 
с. Ломница, Гостивар, наместо: "Џемаили Џемаил" 
треба да стои Исмаили Исмаил".              (8030) 
Работна книшка на име Ристевски Оливер, Скопје.    

                                                                 (18088) 
_______________________________________________ 
 

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА 
ГЛАВНИЦА 

 
Врз основа на член 416 од Законот за трговски 

друштва , а во врска со Одлуката бр. 02-1127/II-10а од 
14.05.2003 година, Управниот одбор на Тетовска банка 
а.д.-Тетово, објавува дека Тетовска банка а.д.-Тетово 
со Одлука бр. 02-1127/II-10a од 14.05.2003 година извр-
ши намалување на основната главнина, со што проце-
нетата вредност во износ од 518.028,00 денари се утвр-
дува на износ од 509.480.538,00 денари и истата е запи-
шана во трговскиот регистар. 
Се известуваат сите доверители кои постоеле на де-

нот кога е објавен уписот на Одлуката за намалување 
на основната главнина, дека Тетовска банка а.д.-Тето-
во, гарантира дека нивните побарувања ќе бидат сог-
лас                        но нивната доспеаност.  

    
         Претседател на Управниот одбор, 
       Борис Трповски, с.р. 
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Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки при АД �Електро-
стопанство на Македонија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-134/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА  НАБАВКА НА СТРУЈНИ И НАПОНСКИ 

10,5 KV МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на барањето е АД �Електростопанс-

тво на Македонија� со седиште во Скопје на ул. �11 
Октомври� бр. 9, за потребите на Подружниците �ХЕЦ 
Тиквеш�, �ХЕЦ Глобочица� и �ХЕЦ Шпиље� кои се со-
ставен дел на АД �Електростопанство на Македонија�. 
Предмет на набавката се: струјни и напонски 10,5 kV 

мерни трансформатори според тендер документација. 
1.2. Повикот е јавен, при што набавката ќе се спро-

веде со постапка отворен повик согласно Законот за 
јавни набавки (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 21/02). 

1.3. Понудата не мора да се однесува на целиот 
обем на набавката, но не е дозволена делумна понуда 
по видови (струјни и напонски) трансформатори. 

1.4. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

1.5. Понудувачите за комерцијалниот дел од пону-
дата, информации може да добијат на тел: 3149-178, а 
за техничкиот дел за �ХЕЦ Тиквеш� на тел: 043/445-
345, за �ХЕЦ Шпиље� 046/831-426 и за �ХЕЦ Глобочи-
ца� 046/785-450. 

 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 

ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер документа-

цијата можат да ја подигнат во просториите на АД �ЕСМ� 
- Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9 (стара зграда), спрат 9, 
соба 7, од 7:30 до 9:30 часот, при што треба да достават 
уплатница на износ од 500,00 МКД уплатени на жиро 
сметка бр. 200000002447884, корисник АД �ЕСМ� - Скоп-
је, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со назнака за 
Барање бр. 01-134/2003. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба задолжително да содржи: 
- производител, 
- единечна цена по позиција, вкупна цена по пози-

ција, како и вкупна вредност на понудата пополнети во 
спецификацијата која понудувачот ја подига како тен-
дер документација на паритет ДДП Подружници �ХЕЦ 
Тиквеш�, �ХЕЦ Глобочица� и �ХЕЦ Шпиље� изразена 
во евра, и со посебно искажан ДДВ. При одлучување-
то, договарањето и реализацијата на набавката ќе се 
применува берзанскиот курс. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње-само еден недвосмислено дефиниран начин на пла-
ќање. 

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на опремата. 

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации 
што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба 
да се во согласност со стандардите на Република Маке-
донија и со меѓународните стандарди кои се прифатени 
во Република Македонија, согласно член 21 од ЗЈН. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда) задолжително треба да 
се преведени на македонски јазик, од страна на овла-
стен преведувач. 

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 
регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002). Странско правно или физичко лице, треба да 
достави ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот по-
нудувач во последните три години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави референтна ли-
ста за испораки од ваков тип. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.6. Целокупната документација треба да е ориги-
нал или заверени копии верни на оригиналот и не по-
стари од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки) 
- цена на чинење    50 бодови, 
- квалитет     30 бодови, 
- начин на плаќање    10 бодови, 
- рок на испорака    10 бодови. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги 

достават согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за 
јавни набавки. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, (Комисија за јавни набавки) ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1000 Скопје или на лице место. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
22.07.2003 година во 11 часот, во салата за состаноци во 
подрумот на административната зграда на АД �Електро-
стопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 9, во 
присуство на овластени претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њето на отворениот повик, како и оние кои  ја немаат 
целокупната документација која се бара во отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ 

(СИП/ЕРП) 
 
На Владата на Република Македонија, Министерс-

твото за транспорт и врски, е одобрен грант од 
Kreditanstalt fuer Wiederufbau (KfW, Германска банка за 
реконструкција) за финансирање на Програмата Соци-
јална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе 
се користат за финансирање на имплементација на ин-
фраструктурни градежни проекти во избрани општини. 
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СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: Куклиш/Изградба на канализациона мре-
жа уклиш (Ku-WW-cen) К

 
1. ИНВЕСТИТОР  
Програма Социјална инфраструктура Фаза2/Едини-

ца за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Изградба на канализациона мрежа во вкупна дол-

жина од 6.585 м, од ПЕ канализациони цевки, изведба 
на 202 шахти. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска документација со дополни, доколку има такви, га-
ранција со понудата, предмер на работите, документи 
што го презентираат правниот и финансиски статус на 
фирмата на понудувачот и други документи, наведени 
во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со со-
лиден финансиски статус и дека не е во стечај или во 
процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена 
на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од  6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара 
од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата 
(како на пр: референц листа, техничка и кадровска 
опременост). 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизација на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи по објавата на поканата 
во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, 
кој знос е неповратен. и

 
5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластено лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е 22 јуни 2003 година до 14:00 часот. 

5.3. Адресата на која се поднесуваат понудите: кан-
целарија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти 
спрат во зградата на Црвен Крст), 1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворањето и проверка на понудите ќе се извр-

ши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 
22 јули 2003 година, со почеток во 14:00 часот. На 
отворањето на понудите може да присуствуваат еден 
или двајца овластени претставници на понудувачите. 

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во 
Канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 
14:30 часот или по тел/факс 02 32 31 995; 02 32 31 996. 

                                             
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФА-
ЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ 

(СИП/ЕРП) 
 
На Владата на Република Македонија, Министерство-

то за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt 
fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за рекон-
струкција)  за финансирање на Програмата Социјална 
инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се 
користат за финансирање на имплементација на инфра-
структурни градежни проекти во избрани општини. 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Градско/Водоснабдување на село Виничани (Gr-

WS-Vi) 
1. Инвеститор 
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
2. Обем на работите 
Изведба на водозафат од извор (каптажа), доводен 

цевковод во должина од 4.750 м, со прекидни комори и 
испусни и воздушни вентили, резервоар од 150 м3 и ди-
стрибутивна мрежа од околу 3.200м. 

3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска документација со дополни, доколку има такви, га-
ранција со понудата, предмер на работите, документи 
што ги презентираат правниот и финансиски статус на 
фирмата  на понудувачот и други документи, наведени 
во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од шест месеци, како доказ дека понудувачот е со 
солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во 
процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена 
на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда 
не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење 
дејности (оригинал или копија заверена од нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, 
(оригинал или копија заверена од нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара 
од 6 месеци, (оригинал или копија заверена од нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата 
(како и пр: референц листа, техничка и кадровска опре-
меност). 

4. Услови за учество во тендерот 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
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ночни обврзници на ДДВ, задолжени за реализирање 
на проекти, финансирани со грантови од странски до-
натор, донесено од страна на Министерството за фи-
нансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи по објавата на поканата 
во весник, со уплата во износ од 1.000 МКД во готово, 
кој износ е неповратен. 

5. Услови за поднесување на понудите 
5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 22 јули 2003 година, до 12,00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Кан-
целарија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти 
спрат во зградата на Црвен Крст), 1000 Скопје.  

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП. 

6. Завршни одредби 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија на 22 
јули 2003 година со почеток во 12:00 часот. На отвора-
њето на понудите може да присуствуваат еден или 
двајца овластени претставници на понудувачите. 

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во 
канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 
14:30 часот или по тел/факс 023231 995, 02 3231 996. 
Тендерска комисија Програма Социјална инфрастру-

ктура во Македонија 2, Единица за раководење со проекти 
___________ 

 
ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФА-
ЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ 

(СИП/ЕРП) 
 
На Владата на Република Македонија, Министерство-

то за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt 
fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за рекон-
струкција)  за финансирање на Програмата Социјална 
инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се ко-
ристат за финансирање на имплементација на инфра-
структурни градежни проекти во избрани општини. 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Брвеница/Коловозна конструкција на пат/Гургур-

ница (Br-Pa-Gur) 
1. Инвеститор 
Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
2. Обем на работите 
Работите опфаќаат земјени работи 2.000 м3, попло-

чување со бетонски блокови тип �дупло Т� на површина 
од 7.250 м2, како и поставување на рабници во должина 
од 1.800 м. 

3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведено во истите. 

3.2. Документите на понудата подразбираат тендер-
ска документација со дополни, доколку има такви, га-
ранција со понудата, предмер на работите, документи 
што ги презентираат правниот и финансиски статус на 
фирмата  на понудувачот и други документи, наведени 
во тендерската документација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар 

од шест месеци, како доказ дека понудувачот е со соли-
ден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда 
не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење 
дејности (оригинал или копија заверена од нотар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, 
(оригинал или копија заверена од нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара 
од 6 месеци, (оригинал или копија заверена од нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата 
(како и пр: референц листа, техничка и кадровска опре-
меност). 

 
4. Услови за учество во тендерот 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници на ДДВ, задолжени за реализирање 
на проекти, финансирани со грантови од странски до-
натор, донесено од страна на Министерството за фи-
нансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи по објавата на поканата 
во весник, со уплата во износ од 1.000 МКД во готово, 
кој знос е неповратен. и

 
5. Услови за поднесување на понудите 
5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 23 јули 2003 година, до 12,00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Кан-
целарија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти 
спрат во зградата на Црвен Крст), 1000 Скопје.  

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.  

 
6. Завршни одредби 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши 

од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија на 23 
јули 2003 година со почеток во 12:00 часот. На отвора-
њето на понудите може да присуствуваат еден или 
двајца овластени претставници на понудувачите. 

6.2. Дополнителни информации може да се добијат 
во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 
09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995, 02 
3231 996. 
Тендерска комисија Програма Социјална инфрастру-

ктура во Македонија 2, Единица за раководење со проекти 
___________ 

 
Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки 

(пречистен текст) Основниот суд во Струга објавува,  
 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2003  

(ПО ТРЕТ ПАТ) ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ, 
ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ 

РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Основен суд во Струга. 
1.2. Предмет на набавката: изведување на градеж-

ни, градежно-занаетчиски и инсталатерски работи на 
објект: реконструкција на постоен објект, доградба од 
северната страна (влез) и надградба над постојниот об-
јект - зграда на Основниот суд во Струга. 
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ја на минералната суровина гипс на �КНА-
УФ-РАДИКА� АД Дебар на локалитетот 
�Мелнички мост� - Дебар................................ 1

1042. Одлука за давање концесија за експлоатаци-
ја на минерална суровина-минерална вода 
на ТЕРМОКОМЕРЦ Димко ДООЕЛ, Скопје, 
на локалитетот Гладница кај с. Драгоманце, 
општина Старо Нагоричане...................... 1

1043. Решение за разрешување и именување член на 
Управниот одбор на ЈП за извршување на во-
достопански дејности ХС �Злетовица�-Проби-
штип од редот на вработените............................. 2

1044. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ЕМАУЦ �Го-
шо Викентиев� - Кочани.................................. 2

1045. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСУ �Ѓорче 
Петров� - Прилеп.............................................. 2

1046. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УСО �Кочо 
Рацин� - Свети Николе..................................... 2

1047. Решение за разрешување и именување члено-
ви на Училишниот одбор на ОУ �Стив Нау-
мов� с. Пласница-Македонски Брод................. 2

1048. Решение за разрешување и именување член на 
Управниот одбор на ЈП за стопанисување со об-
јекти за спорт во сопственост на Република Ма-
кедонија од редот на вработените.......................... 3

1049. Програма за обезбедување на трошоците за 
болните кои се третираат со дијализа, за 
обезбедување на лекови за трансплантирани 
болни и за обезбедување на цитостатици, 
инсулин, хормон за раст и лекување на бол-
ни од хемофилија во Република Македонија 
за 2003 година................................................... 3

1050. Програма за заштита на населението од СИДА 
во Република Македонија за 2003 година............ 5

1051. Програма за здравствена заштита на лица со ду-
шевни растројства и болести на зависности во 
Република Македонија за 2003 година.................. 8

1052. Програма за испитување на појавата, спречува-
њето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето 
во Република Македонија за 2003 година..... 9

1053. Програма за превентивни мерки за спречу-
вање на туберколозата кај населението во 
Република Македонија за 2003 година........... 10

1054. Програма за систематски прегледи на учени-
ците и студентите во Република Македонија 
за 2003 година........................................... 12

1055. Програма за активна здравствена заштита на 
мајките и децата во Република Македонија 
за 2003 година................................................... 14

1056. Програма за организирање и унапредување 
на крводарителството во Република Македо-
нија за 2003 година....................................... 17

1057. Програма за здравствена заштита на одредени 
групи на население и одделни заболувања на 
граѓани кои не се здравствено осигурени............. 19

1058. Програма за задолжителна имунизација на 
населението во Република Македонија за 
2003 година....................................................... 21

1059. Програма за превентивна здравствена за-
штита во Република Македонија за 2003 го-
дина.................................................................... 24

1060. Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за класификација на приходите..... 35

1061. Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за класификација на расходите...... 37

Обемот и количините на работите се дадени во тен-
дер - документацијата која заинтересираните понудува-
чи може да ја подигнат во Основниот суд во Струга, во 
период од 8,00 до 14,00 часот, секој работен ден со уп-
лата на износ од 3.000,00 денари, во готово на благајна-
та на Основниот суд во Струга. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во тендер - документацијата на соодветни ме-
ста за пополнување. 

3.2. Понудувачот е должен да стави единечни цени 
за секоја позиција во приложениот предмет на работи-
те и вкупна вредност на работите без ДДВ и со ДДВ во 
денари. 

3.3. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во тендер - документацијата за реализација на 
објектот. 

 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО ПО-

НУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ДОСТАВИ 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско - финансиски бонитет од Централни-

от регистар - во оригинал или копија заверена од нотар. 
4.3. Техничко - технолошки бонитет согласно со 

член 25 од Законот за јавни набавки (пречистен текст). 
4.4. Извоз од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копија заверена од нотар како до-
каз дека понудувачот не е под стечај или во процес на 
ликвидација и не му е изречена мерка забрана за врше-
ње на дејност. 

4.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена    10 бодови,  
5.2. Рок на изведување   10 бодови,  
5.3. Начин на плаќање                  20 бодови,  
5.4. Техничка и кадровска опременост 15 бодови,  
5.5. Референцна листа     5 бодови,  
5.6. Квалитет на изведба  40 бодови. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат согласно со член 55, 

56 и 57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст). 
6.2. Рок за прием на понудите изнесува 15 дена од 

денот на последното објавување во јавните гласила. 
6.3. Понудите се доставуваат преку пошта, со пре-

давање во архивата на набавувачот или со предавање 
на комисијата за јавни набавки на лице место, но нај-
доцна до денот и часот на јавното отворање. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 

присуство на овластени претставници на понудувачите 
во сала 1 на Основниот суд во Струга. За терминот за 
јавното отворање заинтересираните понудувачи ќе би-
дат дополнително известени при подигањето на тен-
дерската документација. 
Дополнителни информации може да се добијат на 

тел. 046 781-608 или на приемното одделение во судот. 
 
       Комисија за јавни набавки 
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