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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
356. 

Врз основа на член 32 став 4 точка 7 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на  Републи-
ка Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04,84/05, 
111/05, 65/06, 5/07 и 77/08) и член 63 точка 7 од Зако-
нот за здравствено осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 
11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09 и 
67/09), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на  12.01.2010 година ја донесе следната   

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ 
И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 ЗА 2010 ГОДИНА 
 

В О В Е Д 
 
Со 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.  

Децата од училишна возраст и адолесцентите се по-
себна популациона група која се карактеризира со ин-
тензивни физички, психолошки и емотивни промети 
како и промени во однос на перцепција на социјалната 
средина. Сето тоа ги прави исклучително вулнерабил-
ни на неповолните ризици на фактори од околината. 
Мерките  за унапредување на здравјето на оваа група 
се состојат од:  

- Следење на физичкиот и психосоцијалниот развој 
преку редовни систематски прегледи; 

- Редовна имунизација проитв заразни заболувања 
според Календарот за имунизација; 

- Едукација за усвојување на здрави и животни сти-
лови; 

- Рано препознавање на ризични видови на однесу-
вање и  

- Рана детекција на здравствените проблеми и на-
времен третман.  

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. 
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Класичен метод за скрининг на здравјето на учи-

лишните деца и младина се систематските прегледи, 
кои се вршат организирано во јавните здравствени 
установи од страна на службите за превентивна здрав-
ствена заштите на предучилишни и училишни деца и 
тимовите за превентивна стоматолошка заштита. Ре-
довното извршување на планираните систематски 
прегледи, со целосно опфаќање на содржината на прег-
ледот, овозможува континуиран надзор над здравјето и 
развојот на ученикот и адолесцентот.   

Конитинуираното следење на растот и нутритивни-
от статус на деца и адолесценти овозможува формира-
ње на национална база на податоци која ќе биде основа 
за понатамошни превентивни програми и стратегии.  

 
1. ЦЕЛ НА СИСТЕМАТСКИОТ ПРЕГЛЕД 

 
Систематските прегледи на учениците и адолесцен-

тите се вршат со цел да се изврши: 
- динамично следење на растот и развојот и состој-

ба на исхранетост (нутритивен статус), 
- рано откривање на отстапување на растот соглас-

но возраста кај децата,  
- детекција на состојби на потхранетост или здебе-

леност, 
- рана превенција како фактор за намалување на за-

болувањата и состојбите на ризик кај деца, особено во 
функција за спречување на појава на незаразни заболу-
вања во подоцнежниот период,  

- откривање на ризик фактори за одредени заболу-
вања,  

- превенција на одредени заболувања,  
- дијагностицирање на одредени пореметувања из 

аболувања со цел навремено да се лекуваат истите,  
- откривање на штетни навики,  
- корегирање на откриените аномалии и недостатоци,  
- лекување на утврдените пореметувања и заболувања,  
- формирање на национална база за раст и нутрити-

вен статус за оваа популациона група. 
 

2.  ВОЗРАСТ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ 
ПОДЛЕЖНИ НА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ 
 
Првиот систематски преглед се врши во прво одде-

ление. Во текот на целото школување континуирано се 
следи здравствената состојба на учениците. Така во тек 
на основното образование задолжителни систематски 
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прегледи се вршат и во 3-то, 5-то и 7-мо одделение. 
Средношколците се опфатени со систематски прегледи 
во 1-ви и 4-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 обр-
нувана  општата ухранетост и развиеност, откривање 
на ризик фактори за одредени заболувања; превенција 
на одредени заболувања;дијагностицирање на одреде-
ни пореметувања и заболувања со цел навремено да се 
лекуваат истите како и  корегирање на откриените ано-
малии и недостатоци.  

- Кај повозрасните ученици систематски треба да се 
следат физичките и психичките промени во пубертетот 
и адолесценцијата, како и откривање и сузбивање на 
заболувања и навики, кои штетно влијаат на здравјето 
(болести на зависност, алкохол, 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.   

 
3. 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 превзеле потребни мерки 
за здравствена заштита. 

Систематскиот преглед содржи: 
 
3.1. Општ  медицински преглед 
- мерење на телесната тежина и висина и одредува-

ње на ИТМ заради  оценка на телесниот раст и општа 
ухранетост 

- преглед на кожата; 
- согледување на постоење на деформитети (на 

`рбетен столб, граден кош, стопала и др.); 
- општ лекарски преглед и преглед по системи (кар-

диоваскуларен, респираторен, дигестивен, нервен, уро-
генитален систем); 

- мерење на пулс 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 сту-
денти); 

- земање податоци во врска со сексуалната актив-
ност на адолесцентите и употребата на контрацептивни 
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), а по потреба 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; 

3.2 Контролни прегледи и 
3.3 Целни (насочени прегледи за поедини заболува-

ња). 
 
3.4. СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД  
- контрола и евиденција на состојбата на забалото 

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

- откривање на деформитети и неправилности во 
развојот на забите и вилиците; 

- евиденција на констатираната состојба во здрав-
ствениот картон. 

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

 
3.5. ЛАБОРАТОРИСКИ ПРЕГЛЕД: 
- хемоглобин во крв и 
- албумен и билирубин во урина. 
Контрола на понатамошниот развој или стагнација 

или евентуално потполно санирање на утврдените па-
толошки состојби се врши во одредени временски ин-
тервали по извршениот систематски преглед.  

При систематски преглед се врши оценка на психо-
физичките способнос6и и се дава мислење за подобно-
ста на ученикот за понатамошно школување, односно 
одредено занимање. 

 
4. ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОШКА ЗАШТИТА 

 
Сознанијата добиени преку системот на монито-

ринг на здравјето како и сознанијата добиени од целни 
и селективни студии во Република Макеоднија пока-
жаа дека состојбата на оралното здравје, а посебно со-
стојбата со денталниот кариес е сериозен здравствен 
проблем, особено загрижувачко е зголемувањето на 
појавата на кариес во детска возраст. КЕП - индексот 
(просечен број на кариозни, извадени и пломбирани за-
би кај дете) кај 12 годишни деца  е висок и изнесува 
6,88, спореден со препораките на СЗО за орално здрав-
је (КЕП <3).   

Националната стратегија за превенција на оралните 
заболувања кај децата до 14 години во Република Ма-
кедонија за периодот 2008-2018 година предвидува 5 
групи на превентивни мерки за редукција на забниот 
кариес кај децата: 

1. Механичка и хемиска контрола  на денталниот 
плак; 

2. Примена на флуориди (ендогено и егзогено); 
3. Дисциплина во режимот на внесување на шеќери 
4. Залевање на фисури и јамички; 
5. Едукација и мотивација за одржување на орално-

то здравје. 
Со овие превентивни мерки, се очекува во рок од 5 

години подобрување на оралното здравје кај децата, 
преку овие индикатори: 

- зголемување на % на деца без кариес на 6 годиш-
на возраст за 35%;  

- намалување на вредностите на КЕП-индексот кај 
12 годишни деца од 6,88 на 3; 

- намалување на бројот на секстанти со гингивално 
крварење кај децата од 15 години од 5 на 2 секстанти. 

Предвидени активности: 
- Залевање на фисурите и јамичките  кај сите деца 

родени во 2003 година (односно децата кои се во прво 
одделение), при што се залеваат 4-те први трајни мола-
ри, веднаш по нивното никнење во устата кај детето. 
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- Кај дел од децата со специјални потреби (особено 
оние со најтешка физичка и/или ментална попреченост 
во развојот)  кај кои има висок кариес ризик, а обје-
ктивно тешко се спроведуваат другите превентивни 
мерки, потребни се средства за обезбедување на пасти 
за локална заштита на нивните заби со троен ефект.  

- Здравствено-промотивни активности (изготвува-
ње, печатење и дистрибуција на едукативно-пропаган-
ден материјал). 

За извршување на овие активности и набавка на по-
требните средства одговорни се ЈЗУ Здравствени домо-
ви во Република Македонија и нивните превентивни 
тимови (стоматолог-сестра).  

За превентивната мерка едукација и мотивација за 
одржување на оралното здравје, потребни се средства 
за подготовка, печатење и дистрибуирање на едукатив-
но-пропаганден материјал (стратегија, прирачник, бро-
шури, постери), наменет за стоматолозите, гинеколози, 
педијатри, родители и нивни деца, наставници, воспи-
тувачи и др. 

Оваа активност ќе ја спроведе тендерската комисија 
во Министерствтото за здравство. 

 
5. ПРОЦЕНКА НА БРОЈОТ НА УЧЕНИЦИ И СТУ-

ДЕНТИ  
 
Бројот на учениците и студентите кои треба да би-

дат систематски прегледани во 2010 година е процент 
врз основа на на бројот на учениците и студентите спо-
ред податоците добиени од Министерството за образо-
вание и наука. 

a) Основно образование: 
Во 2010 година со систематски прегледи треба да 

бидат опфатени 100.053 ученици од основните учили-
шта од кои: 

- 23.485 ученици во 1-во одделение 
- 24.560 ученици во 3-то одделение 
- 24.834 ученици во 5-то одделение 
- 27.174 ученици во 7-мо одделение 
 
б) Средно образование: 
Во средните училишта во текот на 2010 година, со 

систематски прегледи ќе бидат опфатени 47.798 учени-
ци и тоа: 

- 24.575 ученици во први клас 
- 23.223 ученици во четврти клас. 
 
в) Високо образование: 
Во 2010 година, со систематски прегледи ќе бидат 

опфатени 18.583 студенти од првата година.  
Вкупно ученици (основно и средно) како и студен-

ти кои треба да бидат опфатени со систематски прегле-
ди се 166.389. 

Програмата предвидува реализација на системат-
ските прегледи со опфат од 90 до 95% од вкупното пла-
нирање.  

 
6. МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО НА 
ВУЛНЕРАБИЛНИ ГРУПИ НА ДЕЦА ОД УЧИЛИШНА 

ВОЗРАСТ И АДОЛЕСЦЕНТИ 
 
Посебно вулнерабилната група на деца и адолес-

центи е онаа која е надвор од образовниот систем и не-
маат пристап до организиран систем на здравствена за-
штита (систематски прегледи, рано откривање на ризик 
фактори и состојби кои го нарушуваат здравјето со цел 
упатување и рано лекување, вакцинации, здравствено 

воспитување). Исклучување на оваа група од мерките 
на превентивна здравствена заштита води до загрозува-
ње на нивното здравје и здравјето на околината како и 
нарушување на принципот на еднаквост и право на си-
те деца до пристап на квалитетна здравствена заштита 
(Конвенција за правата на децата на ОН-Член 24). По-
требен е активен пристап на здравственот сектор во 
откривањето на овие деца и нивно упатување до пре-
вентивните тимови кои обезбедуваат превентивна 
здравствена заштита на децата. Според проценките тој 
број изнесува околу 5000 деца на возраст од 7-18 годи-
ни или 20% од вкпниот број на деца од учлишна во-
зраст.  

Мерките за унапредувае на здравјето на оваа група 
се состојат од: 

- Активно откривање и здравствено просветување 
преку теренски посети од страна на патронажната 
служба, 

- Упатување до превентивните служби во јавни 
здравствениот сектор за систематски прегледи и иму-
низации,  

- Упатување до постоечки организирани форми на 
здравствена промоција и едукација во локалните заед-
ници,  

- Соработка со невладиниот сектор кој работи на 
промоција на адолесцентно здравје и локалната заедни-
ца.  

Извршители на овие мерки се патронажната служ-
ба, превентивните служби во јавно здравствениот се-
ктор во соработка со Заводот за здравствена заштита на 
мајки и деца.  

 
7. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
Систематските прегледи ќе ги извршуваат превен-

тивните тимови од ЈЗУ во примарна здравствена за-
штита, односно специјалисти по училишна медицина и 
доктори по општа медицина, а за студентите од Уни-
верзитетите систематските прегледи ќе ги извршуваат 
превентивните тимови од  здравствените установи спе-
цијализирани за таа дејност во   рамките на универзи-
тетите во  градовите каде се наоѓаат универзитетите.  

Здравствено промотивната активност ќе ја извршу-
ваат истите тимови во соработка  со Заводот за здрав-
ствена заштита на мајки и деца. 

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца во 
соработка со Институтот за јавно здравје  ќе изработи:  

1. Прирачник  за превенција од болести на завис-
ност и злоупотреба на супстанци- за здравствени  ра-
ботници, наставници,професори,  

2. Превенција од болести на зависност и злоупотре-
ба на супстанци-  Брошура за родители,  

3. Превенција од болести на зависност и злоупотре-
ба на супстанци-  леток за адпелсценти и млади,   

4. Прирачник за унапредување на сексуалното и ре-
продуктивно здравје на адолесценти и млади-за здрав-
ствени  работници,наставници, 

5. Унапредување на сексуалното и репродуктивно 
здравје на адолесценти и млади-брошура за родители, 

6. Унапредување на сексуалното и репродуктивно 
здравје на адолесценти и млади -леток за адолесценти 
и млади, 

7. Унифициран картон за имунизација со пишано 
упатство како унифицирана евиденција,  

8. Картон за општи и систематски прегледи со печа-
тено упатство, 
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9. Картон  за стоматолошки систематски прегледи 
на училишни деца и младина со печатено упатство.   

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца ќе 
изведува теренски посети за стручно-методолошка 
поддршка за превентивните тимови за училишните де-
ца и младина во ЈЗУ во примарна здравствена заштита,   
во Република Македонија.  

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца во 
соработка со РЗЗЗ ќе врши едукација  на превентивни-
те тимови за училишните деца и младина во ЈЗУ -при-
марна здравствена заштита, во Република Македонија. 

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца  во 
соработка со поливалентната патронажна служба ќе  
учествува во откривање на семејства кои имаат деца 
надвор од образовниот систем со цел вклучување на 
истите во здравствениот систем  заради изведување на 
систематските прегледи и вакцинациите и унапредува-
ње на нивното здравјето.   

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца во 
соработка со членовите на локалните заедници и гра-
ѓанскиот сектор  ќе учествуваат во здравствена едука-
ција  на децата од училишна возраст и младина кои жи-
веат во рурални средини или припаѓаат на ромските за-
едници и не посетуваат училиште.   

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца 
во соработка со Републичкиот завод за здравствена за-
штита ќе достави Информација за извршување на мер-
ките од Програмата до Министерството за здравство на 
Република Македонија.  

 
8. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Мерките и активностите предвидени во оваа про-

грама ќе се финансираат: 
- Од Буџетот на Република Македонија предвиден 

за реализација на оваа програма за учениците и студен-
тите и лицата од 7 до 18 годишна возраст неопфатени 
во образовниот систем  и тоа: 

 
Активност 3:  
ПРОГРАМА ЗА СИСТЕМАТСКИ 
ПРЕГЛЕДИ 
НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ  

Износ на  
средства 
 

 1. Партиципација за систематски 
прегледи на лица неопфатени во обра-
зовниот систем 5000 х 50,00 ден 

250.000,00 

2. Партиципација за систематски сто-
матолошки прегледи на лица  од 7-18 
години неопфатени во образовниот 
систем 5000 х 15,00 ден 

75.000,00 

3. Партиципација за лабораториски 
прегледи на лица од 7-18 години не-
опфатени во образовниот систем 
5000 х 50,00 ден 

250.000,00 

4. Средства за стоматолошки матери-
јал за заштита (залевање, запечатува-
ње) на првите трајни молари кај деца-
та во прво одделение 

2.000.000,00 

5. Средства за пасти  за локална при-
мена кај деца со специјални потреби  
наменети за превенција од кариес (за 
деца со специјални потреби до  14 го-
дини и со тежок вид на ментална и 
физичка попреченост во развојот) 

        
3.000.000,00 

6. Промоција на орално здравје (под-
готовка, печатење и дистрибуција на 
пропаганден материјал прирачник, 
стратегија,флаери,  постери) 

1.000.000,00 

7. Печатење на обрасци за пратење на 
здравствената состојба на децата од 
училишна возраст 
7.1.Унифициран картон за имунизаци-
ја со пишано упатство 
30.000 картончиња х 20,00 
=600.000,00 ден 
7.2.Унифициран картон за системат-
ски прегледи на училишни деца и 
младина со печатено упатство  
30.000 х 20,00 ден = 600.000,00 ден 
7.3. Унифициран картон за стоматоло-
шки прегледи на училишни деца, мла-
дина и студенти со печатено упатство 
30.000 х 20,00 ден = 600.000,00 ден  

1.800.000,00 

8.Изработка, печатење и дистрибуција 
на Упатства за здравствени работници:  
7.1.Упатство за безбедност во спрове-
дување на имунизација 
7.2.Упатство за спроведување на си-
стематски прегледи кај училишни де-
ца и универзитетска младина 
7.3. Упатство за превенција на обези-
тес кај училишни деца (исхрана и фи-
зичка активност)  
3 х 400 примероци х 200 денари 

240.000,00 

9. Tеренски посети за стручно - мето-
долошка поддршка на превентивните 
тимови за училишни деца и младина 
во здравствените домови и монитори-
рање на програмата 50 посети х 
5.000,00 денари 

250.000,00 

10.1.Тренинзи за здравствените работ-
ници (лекари и медицински сестри) 
од превентивните тимови кои работа-
ат со деца од на теми поврзани со ри-
зични видови на однесување, имуни-
зација, унапредување на квалитетот 
на систематските прегледи 10 х 
30.000,00 ден) 
10.2. Тренинзи на здравствените ра-
ботници од превентивните тимови и 
од ПЗЗ кои работаат со деца од учи-
лишна возраст со цел да се надмине 
биомедицинскиот пристап во работа-
та, унапредување на комуникациски 
вештини и вештини на советување 10 
х 30.000,00 денари 

600.000,00 

11. Здравствено - едукативни активно-
сти и изработка на промотивни мате-
ријали: 
11.1. Прирачник за  исхрана и физич-
ка активност за  здравствени  работ-
ници и наставници  2000 пимероци 
11.2.  Леток/брошура -исхрана и фи-
зичка активност за   родители адолес-
центи и млади лица на македонски, 
албански, турски и ромски јазик 170 
000 примероци 
11.3. Унапредување на сексуалното и 
репродуктивно здравје на адолесцен-
ти и млади - брошура за родители и за 
адолесценти и млади лица, на маке-
донски, албански, турски и ромски ја-
зик 170 000 примероци 

1.635.000,00 
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12. Активности за промоција на про-
грамата за систематски прегледи 
- Проценка на состојбата со основни 
средства за реализација на системат-
ски прегледи  
-Обезбедување на приоритетни основ-
ни средства за реализација на систе-
матски прегледи за морфолошки и би-
омоторен развој (ваги за телесна те-
жина, висинометар, сколиометар, ки-
фометар и др.) 

400.000,00 

13.Партиципација на 169.196 за оси-
гурани студенти и ученици за изврше-
ни систематски прегледи која се 
трансферира до ЈЗУ 

8.500.000,00 
 

ВКУПНО:  20.000.000,00 
  
  8. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Мерките и активностите предвидени во оваа про-

грама ќе се финансираат од Буџетот на Република Ма-
кедонија предвиден за реализација на оваа програма за 
неосигурани ученици и студенти. Вкупните  средства 
за реализација на програматаа изнесуваат  20.000.000 
денари. 

Распределбата на средствата по Програмата ја врши 
Министерството за Здравство квартално на здравстве-
ните установи-извршители на активностите, врз основа 
на доставени фактури и извештаи за реализација на 
активностите содржани во Програмата.  

Надзор над спроведувањето на Програмата врши 
Министерството за здравство и по потреба поднесува 
извештај до Владата на Република Македонија. 

Средствата од Буџетот во износ од  8.500.000 дена-
ри на име партиципација на 169.196 за осигурани сту-
денти и ученици за извршени систематски прегледи ќе 
се  трансферира до Јавните здравствени установи.  

Оваа програма ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   Бр. 51-56/1                      Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година           на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
____________ 

357. 
Врз основа на член 32 став 4 точка 6 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија” бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на 12.01.2010 го-
дина, ја донесе следната 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО 2010 ГОДИНА 
 

В О В Е Д 
 
Здравјето и социјалната добросостојба на мајките, 

доенчињата и малите деца е од особена важност не са-
мо како сегмент на здравјето на поединецот, туку се 
одразува и на севкупната здравстена состојба во заед-
ницата и го одредува здравјето на следните генерации.  

Здравјето на мајките и децата е од посебен интерес 
и за меѓународната заедница. Милениумските развојни 
цели кои треба да се достигнат до 2015 година, предви-
дуваат стратегии за намалување  на смртноста кај деца-
та  за 2/3 и намалување на смртноста на мајките за ¾. ,  
а голем број на Конвенции за човекови права вклучу-
вајќи ја Конвенцијата за правата на децата и Конвенци-
јата за елиминација на сите форми на дискриминација 
против жената го потенцираат правото на универзален 
пристап за сите деца и жени до квалитетна здравствена 
заштита.  

Сите модерните држави, вклучувајќи ја и Р.Македо-
нија, гарантираат право на здравје и здравствена за-
штита на мајките, новородените и децата. Владата на 
Р.Македонија со своите мерки обезбеди и економска  
сигурност на семејствата (Стртегија за демографски 
развој на РМ за период 2008-2015) во процесот на одг-
ледувањето на децата и обезбедување на  поквалитетни 
услови за раст и развој на децата во текот на раното 
детство. 

Глобалниот консензус за унапредување на здравје-
то на мајките и децата како јавно-здравствен приори-
тет, и во минатата година  во Р.Македонија допринесе 
за постигање на значајни резултати во здравствената 
состојба и заштита на оваа популациона група. 

Зголемениот  опфат на децата и жените  со  услуги-
те на јавноздравствениот сектор во примарната здрав-
ствена заштита (систематски прегледи, имунизација, 
здравствено-воспитување, антенатална заштита на 
трудниците, болнички породувања) е проследен со 
прогресивно намалување на стапката на смртноста на 
доенчињата и малите деца, намалување на бројот на 
регистрирани заразни заболувања како и намалување 
на смртноста на мајките поради компликации од бре-
меноста и породувањето.  

После континуирано опаѓање на бројот на живоро-
дените деца во Р.Македонија, во изминатите 10 години,  
во 2008 година се регистрирани вкупно 22.945 живоро-
дени деца или пораст од  1.1%  во однос на 2007 годи-
на. Со зголемувањето на бројот на живородените и на-
малувањето на бројот на регистрирани умрени лица 
(2008 година -18.982, 2007 - 19.549), забележан е и по-
раст на природниот прираст на населението од 1,5 
(2007)  на 1,9 во 2008 година. 

Стапката на смртност на доенчињата (9.7%0), смрт-
ност на децата под 5 години (10,9) и перинаталната 
смртност (14.6%0) бележат пад во 2008 година. Во 
2008 година нема регистриран ниеден смртен случај од 
матернални причини. Но и покрај тоа, сепак постојат 
регионални разлки во висината на одредени здравстве-
ни индикатори.  

Владата на Р.Македонија, водена од овие меѓуна-
родни принципи, постојано  ја зајакнува здравствената  
дејност во Р.Македонија во насока на унапредување на  
превентивни мерки и активности за унапредување на 
здравствената состојба и квалитетот на здравствената 
заштита на децата и жените во репродуктивен период 
преку носење на Програма за активна здравствена за-
штита на мајките и децата.  

Основни цели на Програмата  се: 
- Континуирано обезбедување на ефективни и ефи-

касни превентивни здравствени услуги кај децата и же-
ните во репродуктивен период,  

- Зголемување на достапноста и унапредување  на 
квалитетот на превентивните здравстени услуги,  
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- Зајакнување на капацитетите на семејствата и под-
дршка на родителите во унапредување на растот и раз-
војот кај малите деца.  

- Зајакнување на капацитетите на локалните заедни-
ци  во  обезбедување на широка социјална поддршка во 
севкупните напори за унапредување  на здравствената 
сосотојба на мајките и децата. 

Оваа програма е и  во согласност и со Стратегијата 
за демографски развој на Република Македонија  за 
периодот 2008-2015 година и предвидените акциони 
планови за периодот 2008-2010 година.  

Очекувани резултати од Програмата се: 
- Понатамошно намалување на висината на стапки-

те на перинаталната смртност, доенчињата и малите 
деца и ублажување на регионалните разлики како и  
разликите кај поедини социјално вулнерабилни групи 
на население.   

- Целосен опфат на децата со мерките од Програма-
та (примарна превенција и здравствена едукација за по-
дигање на нивото на информираност на семејствата и 
родителите, превенција од заразни заболувања, систе-
матски прегледи и рано откривање на заболувањата, 
пратење на деца родени со ризик и упатување на рани 
интревенции  за превенција на понатамошни влошува-
ња на здравствената соостојба);   

- Целосен опфат  на бремените жени  со квалитетна 
антенатална заштита;  

- Целосен опфат на бремените жени со породувања 
со стручна помош и мерки за перинатална заштита на 
родилките;  

- Континуиран пристап  на здарвствените работни-
ци кои обезбедуваат превентивна здравствена заштита  
на мајките и децата до современи знаења и технологии 
за унапредување на здравствените услуги во соглас-
ност со меѓународни стандарди за квалитетна превен-
тивна здравстевна заштита.   

- Зајакната интерсекторска соработка и соработка 
со меѓународни организации чии мандат е унапредува-
ње  на здравјето и благосостојбата на мајките и децата.  

 
МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО 
НА ЖЕНИТЕ ВО РЕПРОДУКТИВЕН ПЕРИОД 
 
1. Подигање на степенот на информираност за  важ-

носта на унапредување на сексуалното и репродуктив-
но здравје и планирањето на семејството.  

 
Зачувување и унапредување на сексуалното и ре-

продуктивно здравје на жената во поглед на сите него-
ви елементи (употреба на контрацепција, третман на 
инфертилитет, бременост и антенатална грижа, безбед-
но породување, контрола на сексуално преносливи ин-
фекции, сексуална злоупотреба и насилтво) е предус-
лов за безбедно мајчинство и оптимализација на усло-
вите за правилен раст и развој на децата. Се повеќе се 
препознава потребата од зголемување на улогата на си-
те сегменти од примарната здравствена заштита во 
обезбедување на услуги во овој домен и во зголемува-
ње на достапноста на овие услуги до сите жени.  

Жените во репродуктивен период (од 15-49 години) 
без оглед на брачната состојба, степен на образование, 
верска и етничка припадност ќе добиваат навремени и 
правилни информации за планирање на семејството и 
превенција на СПИ (сексуално-преносливи инфекции) . 
Со оваа мерка  посебно  ќе биде опфатена адолесцент-
ната популација преку здравствено воспитни активно-
сти и  совети за заштита од несакана бременост и без-
бедно сексуално однесување.  

- Здравствено – воспитна дејност                                                            
Оваа мерка промовира здраво и безбедно репроду-

ктивно однесување на населението преку промоција на 
принципите на одговорното родителство и безбедно 
мајчинство, превенција на ризично сексуално однесу-
вање и можноста за планирање на семејството.  

Со оваа мерка се опфаќа адолесцентната популаци-
ја како и посебно ранливи групи кај жени во репроду-
ктивен период преку: 

- здравствено воспитни предавања за деца од учи-
лишна возраст и адолесценти; 

- патронажни посети кај семејства со членови од 
адолесцентна возраст заради советување за заштита од 
ризично сексуално однесување и последиците од него; 

- патронажни посети кај најмалку 10% од жените во 
репродуктивниот период (15-49 год.) или околу  50.000 
жени  кои  ќе се опфатат со совети за планирање на се-
мејството со просек 2 совети по опфатена жена или 
вкупно 100.000 совети. Посебен акцент ќе се даде на 
жените во руралните подрачја и жени од социјално-
вулнерабилни семејства;  

- Изготвување, печатење и дистрибуција на здрав-
ствено-воспитни материјали наменети за поедини ри-
зични целни групи;  

- медиумска подршка на промоција на репродуктив-
но здравје кај адолесценти и останата фертилна попу-
лација.  

Извршители на овие услуги се здравствените орга-
низации од примарната здравствена заштита, превен-
тивните тимови кои обезбедуваат превентивна здрав-
ствена заштита, поливалентната патронажна служба во 
сорабока со Заводот за здравствена заштита на мајки и 
деца. Партиципаторна улога во промоцијата на репро-
дуктивното здравје на жената имаат и другите сектори 
на ниво на локална заедница (образование, социјална 
заштита, невладини организации и членови и здруже-
нија на локалните заедници).  

 
Заштита на планирана и сакана бременост 

 
- Антенатална здравствена заштита 
 
Антенаталната заштита претставува комплекс на 

постапки и интервенции кои бремената жена ги добива 
од страна на организирана здравствена служба. 

- Се обезбедува во просек по 2 патронажни посети 
по бремени, а кај ризични бремености и повеќе, особе-
но на бремени помлади од 18 и постари од 35 години, 
бремени со неповолни социјални услови за живеење и 
бремени со пониска здравствена култура или вкупно 
околу 52.000 патронажни посети; 

- Изготвување на здравственовоспитни материјали 
за безбедно мајчинство;  

- Спроведување на имунопрофилакса кај Рх нега-
тивни мајки.  

Извршители на овие активности се: поливалентна 
патронажна служба во соработка со Завод за здравстве-
на заштита на мајки и деца. Рх имунопрофилаксата ја 
спроведуваат попродилиштата во Р.М.   

 
- Постпартална заштита 
 
- Во просек по 2 патронажни посети по леунка, а кај 

породени во домашни услови и повеќе или вкупно око-
лу 50.000 патронажни посети. Првата посета треба да 
биде извршена во првата недела по раѓањето. 
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- Изготвување на здравствено воспитни материјали 
за нега и исхрана на леунката и поддршка на доењето 
во домашни услови.  

 
Извршители на овие активности се: поливалентна 

патронажна служба во соработка со Завод за здравстве-
на заштита на мајки и деца. 

 
- Едукација на здравствен кадар и целни групи 

од интерес  
 
- Едукација на поливалентна патронажна служба за 

современи принципи на планирање на семејството и 
безбедното мајчинство. 

- Едукција на сите бремени жени и нивните семејс-
тва  за предностите на антенаталната заштита со посеб-
но внимание на бремени жени во оддалечени и рурал-
ни подрачја преку работа во мали групи, разговор со 
бремени и родилки со опфат од околу 20% од бремени-
те и родилките особено во руралните подрачја каде ни-
вото на хигиенскиот, социјалниот и здравствениот 
стандард е понизок. 

Извршители – поливалентна патронажна служба  во  
соработка со Завод за здравствена заштита на мајки и 
деца. 

 
МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО И 
РАЗВОЈОТ НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА  

ВОЗРАСТ 
 
1. Тироиден скрининг кај сите новоредени деца во 

Р.Македонија. Скринингот се врши во акредитирана 
лабораторија на Клиниката за детски болести во Скоп-
је, а материјал ќе доставуваат сите породилишта во др-
жавата. Скринингот ќе се врши согласно доктринарни-
те ставови и упатства на експертски тим на клиниката 
за детски болести. 

2. Превентивни прегледи на доенчиња  
- Прегледи и советување на здраво доенче – во про-

сек по 4 прегледи (или вкупно околу 90,000), Прегле-
дите во 3,6 и 9 месец од возраста на доенчето се систе-
матски – вкупно околу 75.000. 

- Дополнителни  прегледи кај деца родени со ризик 
во просек по три (3) или вкупно 7.500 прегледи (проце-
нета застапеност на деца со ризик е 10% од сите живо-
родени).  

При овие превентивни систематски прегледи се вр-
ши активен надзор на детето користејќи соматски и 
развојни скрининг тестови за процена на растот и раз-
војот како и здравствената состојба на детето. При си-
стематски прегледи се вршиат и лабораториски испи-
тувања на крв и урина. Сите отстапувања на здравстве-
ната состојба на децата благовремено се лекуваат од 
страна на матичниот лекар или се упатуваат на третман 
и рехабилитација на повисоко ниво на здравствена 
заштита. Сите резултати од систематските прегледи се 
забележуваат во картоните за систематските прегледи 
кои ќе овозможат квалитативна и квантитативна анали-
за на пронајдените состојби. Полугодишни и годишни 
извештаи за регистрираните состојби од систематските 
прегледи се доставуваат до Заводот за здравствена за-
штита на мајки и деца каде ќе се врши евалуација на 
истите. 

3. Систематски прегледи на децата на возрсат од 
2 и 4 години  со задолжително мерење на тежина и ви-
сина и проценка на исхранетоста  како и лаборатори-
ски прегледи на крв и урина (вкупно околу 50.000). 

При овие прегледи се врши следење на растот и разво-
јот и се пополнуваат картони за систематски прегледи 
кои ќе овозможат квалитативна и квантитативна анали-
за на пронајдените состојби.  

Полугодишни и годишни извештаи за регистрира-
ните состојби од систематските прегледи се доставува-
ат до Завод за здравствена заштита на мајки и деца ка-
де ќе се врши евалуација на истите. 

6. Патронажни посети на доенче – 5 патронажни 
посети по доенче (вкупно 100.000 посети) од кои 2 во 
новороденечкиот период заедно со посетата на леунка-
та и по една на возраст помеѓу 4-6 месец, 7-9 месец и 
12 месец  од животот на доенчето. Кај децата родени со 
ризик се обезбедуваат поголем број на патронажни по-
сети. Патронажната служба посебно обрнува внимание 
на децата кои се изложени на висок социоекономски 
ризик ( деца чии родители се со ниско образование, де-
ца од социјално маргинализирани подрачја, семејства 
кои примаат социјална помош, како и припадници на 
поедини ризични етнички групи каде смртноста на до-
енчињата е поголема). Кај овие ризични групи треба да 
комбинираат неколку интервенции како: промоција на 
правилна исхрана, подобрување на интеракција мајка-
дете, стимулација на психосоцијален развој и унапре-
дување на детското здравје.  

7. Водење на републички регистер за децата ро-
дени со ризик и подоцна откриени оштетувања – за 
овие деца се врши пријавување и се води републички 
регистер за деца родени со ризик и деца со пречки во 
развојот во Центар за деца родени со ризк - Заводот за 
здравствена заштита на мајки и деца.  

- Децата кои се со поголем ризик од смрт, се распо-
редуваат по групи ( деца на вештачка исхрана, со ра-
хит, мала родилна тежина, деца чии родители се со ни-
ско ниво на образование и живеат во лоши социоеко-
номски услови како и деца со хронични заболувања). 
За овој дел од детската популација со нагласени здрав-
ствени и социјални ризици, превентивните здравствени 
тимови во соработка со останатите социјални служби 
во локалната заедница треба да обезбедат поинтензи-
вен здравствен надзор во домашни услови во прв ред 
преку патронажни посети со цел да се продолжи со 
надзор врз состојбата на детето и третман во домашни 
услови. 

8. Едукација на здравствен персонал кој обезбе-
дува превентивна здравствена заштита на деца од 0-
6 години  

Со оваа мерка се стекнуваат вештини и се јакнат ка-
пацитетите на здравствениот персонал кој обезбедува 
превентивна здравствена заштита во врска со следење 
на растот и развојот, правилна исхрана и промовирање 
на здрави животни стилови во семејствата кои го пот-
тикнуваат здравото растење и развој кај малите деца. 

9. Едукација на семејствата за подобрување на  
нивната грижа за растот, исхраната  и развојот на 
децата од предучилишна возраст   

Со оваа мерка се подобрува знаењето и вештините 
на родителите и оние кои се грижат за децата во се-
мејството. Едукацијата на родителите е усмерена кон: 

- подобрување на интеракција мајка-дете; 
- стимулација на растот, развојот и раното учење во 

рамките на семејството; 
- промовирање на одговорност во заштитата на 

здравјето и развојот на децата помеѓу родителите и 
останатите членови на семејствата кои се грижат за де-
цата. 
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Извршители на мерките од превентивната здрав-
ствена заштита на децата се превентивните тимови за 
здравствена заштита на деца, поливалентната патро-
нажна служба, развојните советувалишта  во соработка 
со Завод за здравствена заштита на мајки и деца.  

 
АКТИВНОСТИ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА 
 
Заводот за здравствена заштита на мајки и деца вр-

ши надзор врз спроведување на мерките од Програмата 
како на локално така и на национално ниво , учествува 
во изготвување на упатства за спроведување на поеди-
ни мерки како и во обуката на здравствените работни-
ци кои ја спроведуваат Програмата. Заводот го следи 
прогресот на индикаторите за здравјето на жените и де-
цата, го известува Министерството за здравство и 
предлага мерки за подобрување на истите. Со своите 
промотивни активности, Заводот учествува и во промо-
цијата на здравјето и развојот на децата како и здравје-
то на жените во репродуктивен период поврзано со 
безбедно мајчинство.  

 
1. Континуирано следење  и надзор на извршува-

њето на мерките од Програмата преку теренски по-
сети и консултации со извршителите на активно-
стите на општинско ниво 

 
- Теренски посети на тимовите кои обезбедуваат 

превентивна здравствена заштита на деца со посебен 
акцент на општините и подрачјата каде постојат непо-
волни здравствени индикатори (стапка на смртност на 
доенчињата и перинатална смртност над републичкиот 
просек). При овие посети се оценува исполнувањето на 
плановите за работа , се врши увид во спроведување на 
мерките од Програмата и се даваат препораки за уна-
предување на истите.  

- Теренски посети на службите за поливалентна па-
тронажа заради оцена на работата како и надзор врз 
правилно водење на медицинска документација и еви-
денција на извршените посети.  

- Теренски посети на превентивните тимови кои ра-
ботат на рана детекција, евиденција, дијагноза и тим-
ско следење на психомоторниот развој на децата роде-
ни со ризик и деца со пречки во развојот по унифици-
рана методологија и стандарди.  

 
2. Следење на здравствената состојба и заштита 

на мајките и децата преку: 
 
- Следење, обработка и анализа на податоци од ви-

талната и здравствената статистика во доменот на 
здравствената заштита и состојба на мајките и децата  
во Р.Македонија  

- Развивање на системи за  мониторирање на инди-
катори на здравствен статус на децата во однос на со-
цијална нееднаквост и социоекономски субгрупи (мар-
гинализирани, социјално загрозени семејства, семејс-
тва со ниско ниво на образование на мајката, како и ди-
загрегација на индикаторите по пол, возраст итн).  

- Следење на стапката на смртност на доенчиња и 
стапката на перинаталната смртност во Р.Македонија  

- Следење и анализа на податоци од систематски 
прегледи кај деца од предучилишна возраст 

- Прибирање, следење и анализа на податоци од ре-
гионалните развојни советувалишта . Во општините ка-
де не се формирани  развојни советувалишта, подато-
ците ги испраќаат службите за преветивна здравствена 
заштита.  

 
3. Едукација на здравствен кадар кој обезбедува 

примарна здравствена заштита на мајките и децата 
со посебен акцент на превентивните тимови и поли-
валентната патронажна служба преку организација 
и учество на регионални семинари и работилници 

 
Заводот за здравстена заштита на мајки и деца, еду-

кацијата на здравствениот кадар кој ги спроведува мер-
ките од Програмата, ја извршува преку следните актив-
ности: 

- Организација и учество на: 
 Регионални семинари и работилници за едукација 

на поливалентните патронажни сестри и превентивни 
тимови со теми од безбедно мајчинство, планирање на 
семејството, здрави животни стилови кои го поттикну-
ваат здравото растење и развој кај децата  (вкупно 10)  

- Регионални семинари за тимови од развојни сове-
тувалишта за користење на унифициран картон за деца 
родени со ризик (5)  

- Регионални семинари за здравствено-згрижувачки 
кадар во јаслите и градинките од областа на здравиот 
раст и развој на децата и превенција на заразни заболу-
вања  во услови на  колективно згрижување на деца од 
предучилишна возраст  (5)  

 
4. Здравствено-промотивна активност   
Заводот за здравстена заштита на мајки и деца, 

здравствено-воспитната активност ја спроведува преку 
следните активности: 

- Организација и учество на:  
- Здравствено-воспитни предавања и работилници 

за деца од училишна возраст. Предавањата   се изведу-
ваат во средните училишта по класови со користење на 
современи аудиовизулени методи. Темите се од обла-
ста на превенција на ризично однесување (употреба и 
злоупотреба на супстанци, ризично сексулано  однесу-
вање, насилно однесување – вкупно околу 300 предава-
ња и околу 20 работилници.   

- Здравствено-воспитни предавања, работилници и 
трибини  наменети за населението во општини со непо-
волни здравствени индикатори кај децата и жените во 
репродуктивен период. Темите на овие здравствено-
промотивни активности се од областа на раниот детски 
развој (исхрана, имунизација, здравствена заштита, 
стимулација на детски развој), адолесцентното здравје 
(превенција на малолетничка бременост и контрацеп-
ција, превенција на СПИ, здрави животни стилови) ка-
ко и безбедното мајчинство (здрава бременост, значење 
на антенатална заштита, исхрана и контрола на здравје-
то на бремената...) вкупно 30 работилници .  

-  Изготвување, печатење и дистрибуција на здрав-
ствено-промотивни пишани материјали: прирачници, 
водичи, брошури, летоци и постери наменети за здрав-
ствени работници, родители, адолесценти и други гру-
пи на население со цел унапредување на здравјето на  
мајките, децата и адолесцентите.  
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5. Изготвување, печатење и дистрибуција на 
упатства, картони за систематски преглед и изве-
штајни и документациски образци за работа тимови-
те кои спроведуваат превентивна здравствена заш-
тита на деца и поливалентната патронажна служба 

 
Заводот за здравстена заштита на мајки и деца учес-

твува во изготвување на следните упатсва и брошури: 
- Упатство за работа на поливалентната патронажна 

служба  за безбедно мајчинство  
- Упатство за здрави животни стилови во семејства-

та кои го потикниваат здравото растење и развој кај ма-
лите деца  наменето за здравствени работници на тимо-
вите кои обезбедуваат превентивна здравствена зашти-
та на деца од предучилишна возраст (исхрана, вакцина-
ции, здрава животна околина, одговорно родителство)  

- Упатство за користење на картонот за систематски 
прегледи  

- Брошура за родители за поттикнување на здраво 
растење и развој кај малите деца  „Првите 3 години се 
најважни“.    

 
6. Изготвување на Предлог Програма и Инфор-

мација за спроведување на програмата 
  
- Програма за унапредување на здравјето на мајките 

и децата за 2011 година во која ќе бидат застапени при-
оритетните јавно-здравствени аспекти во доменот на 
унапредување на здравствената состојба на мајките и 
децата во Р.Македонија . Рок –31.10.  2010 

- Информација за здравствената состојба и заштита  
на мајките и децата во Р.Македонија за 2008-2009  го-
дина. Рок- 31.10. 2010 (200 примероци)   

 
7. Подготовка и учество во промотивни кампа-

њи за спречување на заразни болести и вакцинаци-
ја и безбедно мајчинство и здраво детство  

  
Заводот за здравстена заштита на мајки и деца учес-

твува во соработка со Министерството за здравство  во 
изготвување и спроведување на промотивни кампањи 
со цел да се поттикне јавната свест за значењето на 
безбедното мајчинство, вакцинациите и здраво детство.  

 
8. Создавање на поддржувачка околина 
 
За успешно извршување на сите наведени активно-

сти потребно е создавање на околина која ќе има под-
држувачки став и партиципаторен однос кон сите ак-
тивности кои се потребни за унапредување на здравје-
то на жените и децата. За тоа е потребно: 

- Застапување кај сите релевантни институции и ин-
дивидуи (локални лидери, здравствени планери, обра-
зовни и здравствени институции, професионални асо-
цијации, родители, медиуми-електронски и печатени), 

- Зајакнување на интерсекторската соработка. 
- Соработка со меѓународно јавно-здравствени ор-

ганизации и со граѓанскиот сектор, 
- Поголема инволвираност и соработка со приват-

ниот сектор во обезбедување на услуги во овој домен.  
Заводот за здравствена заштита на мајки  и деца во 

спроведување на своите активности , како дел од инте-
гриран и интерсектори пристап во унапредување на 
здравјето на мајките и децата активно ќе соработува со 
сите државни и меѓународни организации кои се вклу-
чени во здравствена, образовна и социјална заштита на 

мајките и децата (Министерство за труд и социјална 
политика, Министерство за образование, Институт за 
јавно здравје, Универзитетска клиника за детски боле-
сти, Универзитетска клиника за гинекологија и аку-
шерство, УНИЦЕФ, СЗО и др.).  

 
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА  

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на предвидените активности, про-

грамски задачи и обврски во врска со остварување  на 
превентивна здравстната заштита на неосигураните 
мајки и деца, како и активностите на Заводот за здрав-
ствена заштита во врска со спроведување на програм-
ските активности  во Р.Македонија, за 2009 година по-
требни се следните финансиски средства. 
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Вкупниот износ за реализација на Програмата изне-
сува 14.000.000,00 денари.    

Распределба на средствата по Програмата ќе ја вр-
ши Министерството за здравство месечно на здравстве-
ните организации извршители на активностите, врз ос-
нова на доставени фактури и извештаи за реализација 
на активностите содржани во Програмата. 

Надзор над спроведувњето на Програмата врши 
Министерството за здравство и по потреба поднесува 
Извештај до Владата на Република Македонија. 

Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-
дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2010 година, во износ од 14.000.000,00 денари.      

Здравствените установи кои се извршители во Про-
грамата, најдоцна до 15.10.2011 година да достават до 
Министерството за здравство извештаи за реализира-
ните мерки и активности во 2010 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 

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

 
   Бр. 51-57/1                      Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
____________ 

358. 
Врз основа на член 32 став 4 точка 10 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07 и 77/08), како и Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за здравствено осигу-
рување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 67/09), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 12.01.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЦЕЛОСНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ КОИ 
НЕ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ  ЗА 2010  
ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Со Законот за здравствено осигурување („Службен 

весник на Р.М.“ бр. 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 
31/03, 84/05, 37/06, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09 и 67/09) е 
уредено здравственото осигурување на граѓаните, пра-
вата и обврските од здравственото осигурување, како и 
начинот на спроведување на здравственото осигурува-
ње. Здравственото осигурување се установува како за-
должително и доброволно осигурување. Задолжително 
здравствено осигурување се установува за сите граѓани 
на Република Македонија заради обезбедување на 
здравствени услуги и парични надоместоци врз начела-
та на сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефектив-
но користење на средствата под услови утврдени со За-
кон.  

Финансирањето на задолжително здравствено оси-
гурување се врши преку придонес за задолжително 
здравствено осигурување кој се упатува во Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија. Во Законот 
се утврдени лицата кои задолжително се осигуруваат 
меѓу кои се и привремено невработените лица додека 
примаат паричен надоместок за осигурување во случај 
на невработеност и невработените лица кои активно 
бараат работа и кои се пријавуваат во Агенцијата за 
вработување до колку нема друг основ на осигурување 

и лицата кои се пријавуваат во Агенцијата за вработу-
вање а кои писмено се изјасниле дека се пријавуваат 
само заради остварување на правата од задолжително 
здравствено осигурување.  

Невработените лица кои задолжително се пријаву-
ваат во Агенцијата за вработување се вклучени во си-
стемот за здравствено осигурување и го користат исти-
от пакет на здравствена заштита како и останатите ли-
ца кои се вклучени  во системот на здравствено осигу-
рување по  основ на работен однос или други основи, 
освен правата за надоместок на плата.  

Со обезбедувањето на здравствена заштита на нео-
сигурените лица и невработените лица кои се пријаву-
ваат во Агенцијата за вработување се намалува фи-
ктивниот број на невработени лица во евиденцијата на 
Агенцијата за вработување.  

Со насочување на дел од средствата од превентив-
ните и куративните програми за здравствена заштита 
кои секоја година ги донесува Владата на Република 
Македонија како и средствата од Агенцијата за врабо-
тување за невработените лица кои се пријавуваат зара-
ди обезбедување на здравствено осигурување како со 
обезбедување на дополнителни средства од Буџетот на 
Република Македонија за неосигурените лица се обез-
бедуваат услови за спроведување на целосно здрав-
ствено осигурување и здравствена заштита на граѓани-
те во Република Македонија кои досега немаа основ за 
здравствено осигурување.  

Со реализацијата на мерките и активностите на 
оваа програма се обезбедува: задолжително здравстве-
но осигурување на сите граѓани во Република Македо-
нија со што се обезбедува уставно загарантираното 
право на здравствена заштита на секој граѓанин, нама-
лување на фиктивниот број на невработени лица кои 
активно не бараат работа, а се пријавуваат во Агенција-
та за вработување, здравствени услуги заради утврду-
вање, следење и проверување на здравствената состој-
ба, универзална достапност при користењето на здрав-
ствената заштита за целото население (вклучувајќи ги 
и лицата без постојано место на живеење, бездомници-
те и други вулнерабилни групи, како и избор на мати-
чен лекар во примарната здравствена заштита на сите 
граѓани во Република Македонија, со што ќе се овоз-
можи користење на услугите пред се на примарно ниво 
на здравствена заштита.  

Со донесувањето на оваа програма се обезбедуваат 
услови за целосно здравствено осигурување на сите 
граѓани во Република Македонија кои досега не беа 
осигурани по ниеден основ за што се обез бедени 
средства од Буџетот на Република Македонија  во вку-
пен износ од 180.000.000,00 денари. Финансиската ана-
лиза е изготвена врз основа на податоците доставени 
од Фондот за здравствено осигурување, информациите 
од истражувањето на трошоците на здравствените ус-
луги во Република Македонија како и податоци од 
Агенцијата за вработување.  

Според Анализата, лица без основ на  осигурување, 
кои треба да се вклучат во системот на задолжително 
здравствено осигурување се околу 35.000.  Со оглед де-
ка сите граѓани клиничкото испитување немаат основ 
на здравствено осигурување нема да можат да се вклу-
чат во системот на здравствено осигурување веднаш, 
туку со одредена динамика зависно од поднесувањето 
на документацијата, се цени дека за 2010 година ќе би-
дат потребни средства за обезбедување на услови за 
целосно здравствено осигурување во вкупен износ од 
180.000.000,00 денари. 
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ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на активностите предвидени во оваа 

програма потребни се средства во износ од 
180.000.000,00 денари.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на  Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 51-58/1                      Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
____________ 

359. 
Врз основа  на член 32 став 4 точка 3 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на  Република 
Македонија” бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 12.01.2010 го-
дина, ја донесе следната  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, РАШИРЕНО-
СТА, СПРЕЧУВАЊЕТО  И СУЗБИВАЊЕТО НА 
БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ ЛУЃЕТО ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО 2010 ГОДИНА 
 

Ц  Е  Л 
 
Програмата има за цел спречување и сузбивање на 

бруцелозата кај луѓето на територијата на целата Ре-
публика преку: 

- планско спроведување на мерките и активностите 
за спречување на понатамошно ширење на бруцелозата 
и сузбивање на болеста на територија на целата Репуб-
лика; 

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

- рано и активно откривање и навремено хоспитали-
зирање на заболените, за да  се спречат компликациите, 
инвалидноста, рецидивите и смртноста; 

- лабораториско докажување; 
- информирање и здравствено - воспитна дејност. 
 
А. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВА-

ЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
За остварување на целите утврдени со оваа Програ-

ма ќе се спроведуваат следните мерки и активности: 

- изготвување на оперативни планови за спречува-
ње и сузбивање на бруцелозата во 2010 година, и тоа 
посебно за подрачјата во кои во изминатите години е 
регистрирана бруцелозата, како и за териториите каде 
ова заболување не е регистрирано; 

Носители: Центрите за јавно здравје и нивните по-
драчни единици, во соработка со Институтот за јавно 
здравје. 

- организирање на регионални советувања со рако-
водителите на Центрите за јавно здравје и нивните по-
драчни единици, јавните здравствени установи, ветери-
нарната дејност и Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат, како и ветеринарната инспекција во оп-
штините. 

На советувањата ќе бидат разработени мерките и 
активностите за спречувањето и сузбивањето на бруце-
лозата кај луѓето за регионот и одделно за секоја оп-
штина, врз основа на анализата на конкретната епиде-
миолошка и епизоотолошка состојба на ова заболува-
ње, како и на досега постигнатите резултати и преземе-
ните мерки. 

Носители: Институтот за јавно здравје, Центрите за 
јавно здравје и нивните подрачни единици. 

- одржување регионални семинари, на кои здрав-
ствените работници ќе се запознаат со раширеноста на 
бруцелозата во Република Македонија, епизоотоло-
шката и епидемиолошката состојба, клиничката слика, 
дијагностиката и другите карактеристики на бруцело-
зата, како и мерки кои треба да се спроведуваат за неј-
зиното сузбивање. 

Носители: Институтот за јавно здравје, Центрите за 
јавно здравје и нивните подрачни единици. 

- Микробиолошко - лабораториска дијагностика на 
бруцелозата кај луѓето ќе се врши во лабораториите на 
Институтот за јавно здравје, Центрите за јавно здравје 
и нивните подрачни единици.   

Носители: Микробиолошките лаборатории Инсти-
тутот за јавно здравје, Центрите за јавно здравје и нив-
ните подрачни единици. 

- Верификација на сомнително - позитивните серо-
лошки наоди, и стручно - методолошка помош за ми-
кробиолошката дијагностика ќе дава Институтот за јав-
но здравје. 

Носител: Институтот за јавно здравје. 
- За секој откриен случај на бруцелозата кај луѓето 

или добиен податок за заболен добиток, се вршат епи-
демиолошки, серолошки и клинички испитувања, со 
цел да се откријат сите заболени во таа населба. 

Носители: Институтот за јавно здравје, Центрите за 
јавно здравје и нивните подрачни единици. 

- За секој случај на заболување од бруцелоза кај лу-
ѓето, покрај Центрите за јавно здравје и/или нивните 
подрачни единици и Институтот за јавно здравје , се 
известува и ветеринарната организација, Државниот 
санитарен и здравствен инспекторат  како и ветеринар-
ната инспекција во општините. 

Носители: Јавните здравствени установи. 
- Секое лице кај кое клинички или епидемиолошки 

е поставена дијагноза или сомневање за бруцелоза, се 
упатува до специјалист-инфектолог за испитување и 
поставување на дијагноза. Секој потврден случај на 
бруцелоза се хоспитализира на одделенијата за инфе-
ктивни болести во републиката или на Универзитет-
ската клиника за инфективни болести и фебрилни со-
стојби - Скопје. 
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Носители: Јавните здравствени  установи. 
- Здравствен надзор над ризи ните групи на работ-

ници (ветеринарни работници, работниците во клани-
ците, во кожарската индустрија, во млекарниците, сто-
чарите и други), ќе се врши преку здравствени прегле-
ди, во кои се вклучени епидемиолошки и клиничко-се-
ролошки испитувања на бруцелоза. 

Носители: ЈЗУ Центри за јавно здравје  и нивните 
подрачни единици.  

- Евиденцијата и документацијата се води по единс-
твена методологија, согласно Упатството од ЈЗУ Ин-
ститутот за јавно здравје, а стручно-методолошка по-
мош и контрола врши ЈЗУ Институтот за јавно здравје. 

Носители: ЈЗУ Центрите за јавно здравје и нивните 
подрачни единици,  ЈЗУ Институтот за јавно здравје. 

- Здравствено просветување на населението се вр-
ши преку поединечни разговори, организирани преда-
вања во работните организации и населбите, како и 
преку средствата за јавно информирање, при што насе-
лението се запознава со природата на болеста, начинот 
на пренесувањето, заштитата и друго. 

Носители: ЈЗУ Центрите за јавно здравје и нивните 
подрачни единици,  ЈЗУ Институтот за јавно здравје. 

- ЈЗУ Центрите за јавно здравје и нивните подрачни 
единици изготвуваат тромесечни и годишни извештаи 
за состојбата со бруцелозата на нивното подрачје и 
преземените мерки и активности за нејзино спречува-
ње и сузбивање и истите  ги испраќаат до ЈЗУ Институ-
тот за јавно здравје.  

ЈЗУ Институтот за јавно здравје врз основа на при-
јави за заразни болести, епидемиолошките анкети и те-
ренските увиди изготвува повремени информации за 
состојбата со ова заболување, како  и годишен изве-
штај. Годишниот извештај за претходната година, Ин-
ститутот за јавно здравје го доставува до Министерс-
твото за здравство, Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат, Фондот за здравствено осигурување, Ве-
теринарната инспекција и др. 

Носители:    ЈЗУ Центрите за јавно здравје и нивни-
те подрачни единици,  ЈЗУ Институтот за јавно здравје. 

ЈЗУ Институтот за епидемиологија и биостатистика  
со медицинска информатика при Медицинскиот факул-
тет Скопје  ќе ги врши следните задачи и активности: 

- следење на епидемилошката состојба во светот, а 
посебно во соседните држави, како и стручните и науч-
ните достигнувања во оваа област; 

- проучување  на законските и стручните упатства и 
доктрини и нивното спроведување во земјите во све-
тот, посебно во соседните земји; 

- организирње и спроведување дескриптивни епи-
демилошки истражувaња; 

- воспоставување континуирана стручна соработка 
на проблемот на бруцелозата и неговото решавање со: 
(а) ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни боле-
сти и февбрилни состојби - Скопје; (б)ЈЗУ Институтот 
за јавно здравје; (в) ЈЗУ Центрите за јавно здравје- 
Скопје и другите Центри за јавно здравје во Република 
Македонија; 

- континуирано управување на стручните процеду-
ри на работа во мрежата на Центрите за јавно здравје 
во Република Македонија врз основа на сознанијата 
обезбедени преку активностите во точките 1, 2 и 3; 

- воспоставување континуирана ме3дицинска еду-
кација на докторите по медицина, како и на здравстве-
ните работници кои се занимаваат со дијагностика, 
превенција и лекување во врска со епидемилошката  
состојба во земјата, соседните држави и светот, меди-
цинските достигнувања во борбата против бруцелоза-
та, стручните и доктринарните ставови во поглед на 

епидемилошките, лабораториските активности, лекува-
ње односно хоспитализација, здравственото воспоста-
ние и останатите активности во согласност со соодвет-
ните достигнувања кај нас и во светот; 

- изготвување извештаи и информации и ќе се ис-
праќаат до Министерството за здравство, ЈЗУ Институ-
тот за јавно здравје и Центрите за јавно здравје во Ре-
публиката; 

- презентирање/публикување на резултатите од 
стручната и научно истражувачката работа на домашни 
и странски научни собири, односно во релевантни 
стручни и научни списанија во земјата и странство; 

- набавка на стручни списанија и материјали 
 

*            * 
* 

 
Министерството за здравство  врз основа на изве-

штаите од ЈЗУ Институтот за јавно здравје, по потреба 
ја известува Владата на Република Македонија. 

 
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА  

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на програмските активности за ис-

питување на појавата, спречувањето и сузбивањето на 
бруцелозата кај луѓето за 2010 година, потребни се 
следните средства: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вкупните средства за реализација на Програмата 

изнесуваат 4.000.000,00 денари. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2010 година, во износ од 4.000.000,00 денари. 

Распределбата на средствата по Програмата ќе ја 
врши Министерството за здравство тримесечно на 
здравствените установи извршители на активностите, 
врз основа на доставени фактури и извештаи за реали-
зација на активностите содржани во Програмата. 

Средствата предвидени за партиципација во износ 
од 600.000,00 денари во оваа програма, Министерство-
то за здравство ги дозначува до Јавните здавствени 
установи извршители на програмските активности, врз 
основа на поднесен извештај за извршените здравстве-
ни услуги за кои е пресметана партиципација.  

Надзор над спроведувњето на Програмата врши 
Министерството за здравство и по потреба поднесува 
Извештај до Владата на Република Македонија. 

Јавните здравствени установи кои се извршители во 
Програмата, најдоцна до 15.01.2011 година да достават 
до Министерството за здравство извештаи за реализи-
раните мерки и активности во 2010 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 

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

 
  Бр. 51-60/1                      Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                      Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
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360. 
Врз основа  на член 32 став 4 точка 8 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на  Република 
Македонија” бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 12.01.2010 го-
дина, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА  
КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 
  

ВОВЕД 
 
Крводарителството има нагласено општествено 

значење и претставува дејност од општ интерес за Ре-
публика Македонија. Без потребните количества сигур-
на крв и крвни продукти не е можно да се обезбеди со-
времена, квалитетна и рационална здравствена заштита 
на населението. 

Значењето на крводарителството и обезбедувањето 
на потребните количества крв и крвни продукти пове-
ќекратно се зголемува во вонредни услови. Високиот 
степен на развиеност на крводарителството и резервите 
од крв и крвни продукти ја зголемуваат ефикасноста на 
здравствената служба во однос на одбрамбената спо-
собност на државата.  

Крводарителството ги развива особините на хума-
ност и солидарност и има воспитно значење кај граѓа-
ните, а особено кај младите. Република Македонија ка-
ко демократска и социјална држава го обезбедува пра-
вото на здравствена заштита на сите свои граѓани. За 
остварување на ова право во државата треба да се обез-
бедат оптимални количества единици на крв и крвни 
продукти во секое време и за секој граѓанин кој има по-
треба од лекување со неа. Последните 20-тина години 
заради брзиот развој на медицината (кардиохирургија, 
коскеномозочна и бубрежна трансплантација, хемо и 
зрачна терапија) потребите од единици на крв се во по-
стојан пораст. 

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 на 
снабдување на крв. 

Оттука произлегува и потребата крводарителството во 
Република Македонија да се темели на принципите на до-
броволност, солидарност и бесплатност. Принципот на 
доброволност се однесува само на граѓанинот како поеди-
нец, бидејќи тој по сопствена волја и без присила се опре-
делува согласно со своите хуманитарни 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 предизвикува 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, Организацијата 
на Црвениот крст и Трансфузиолошката служба не 
смеат да остваруваат никаква добивка, освен надомест 
за покривање на комплетните трошоци по единица крв. 

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

Со придржување кон споменатите принципи, Ре-
публика Македонија ги исполнува сите поставени ус-
лови од страна на Светската здравствена организација 
и Меѓународната федерација на друштвата на Црвени-
от крст и Црвената полумесечина. 

 
2. ПОТРЕБИ ОД ЕДИНИЦИ КРВ  

И КРВНИ ПРОДУКТИ 
 
Годишните потреби од крв и крвни продукти во Ре-

публика Македонија, се одредуваат според критериум 
утврден од страна на Комитетот за планирање на по-
требите за крв и крвни продукти во Република Македо-
нија, формиран од Здружението на трансфузиолози на 
Република Македонија, согласно Законот за безбедност 
во снабдувањето со крв („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 110/07). 

Со оглед на Европските стандарди и потребите од 
крв во Република Македонија по болнички кревет, пла-
нираниот број на потреби од крв за 2010 година се 
утврдува на 55.000 единици крв.   

За болните и повредените од внатрешноста кои се 
лекуваат во Клиничкиот центар - Скопје и за резерви, 
секоја од општините е должна 30 %  од остварените ко-
личини на крв да ги упати во Републичкиот завод за 
трансфузиологија. 

Квалитетот и сигурноста на крвта и крвните проду-
кти треба да се осигурат низ целиот синџир почнувајќи 
од пораката за анимација на граѓаните, преку правил-
ната селекција на дарителите, процесирањето на крвта 
се до апликација на пациентите. 

За постигнување на сето ова, трансфузиолошката 
служба се интегрира на национално ниво, со единстве-
ни доктрини на работа и поврзана со единствен инфор-
мативен систем, содржани во Законот за безбедност во 
снабдувањето со крв („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 110/07) и Правилник за поблиските 
критериуми по однос на квалитетот и безбедноста на 
крвта и крвните компоненти („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 128/09), Правилник за видот 
на информациите што му се даваат на дарителот на крв 
во врска со дарувањето на крв, видот на информациите 
што се бараат од дарителот на крв, критериумите за по-
добност на дарителот на крв, други мерки во врска со 
дарувањето на крв од интерес за дарителот на крв, како 
и образецот и содржината на писмената согласност на 
дарителот на крв за дарување на крв („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 128/09), Правилник за 
поблиските критериуми, како и постапката за процена 
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и тестирање на дарителот на крв или крвни компонен-
ти во согласност со начелата на добрата трансфузиона 
пракса („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 128/09). 

Редовните дарители (кои даруваат барем два пати 
во годината) се една од главните цели на Службата за 
трансфузиона медицина. 

Следејќи ги основните чекори на социјалниот мар-
кетинг ќе се дизајнираат ефикасни кампањи за регрути-
рање/задршка на дарителите кои ќе влијаат на промена 
на локалните разлики на културата, однесувањето и на-
виките на луѓето. 

 
3. НОРМИ, ПРАВА И ОБВРСКИ НА  

КРВОДАРИТЕЛИТЕ 
 
Согласно принципите на Светската здравствена ор-

ганизација, Советот на Европа и Етичкиот кодекс на 
Меѓународната федерација на друштвата на Црвениот 
крст и Црвената полумесечина, се утврдуваат следните 
норми, права и обврски на крводарителите : 

- Дарител во Република Македонија може да биде 
секој човек, без оглед на пол, раса, боја, национална и 
верска припадност; 

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

- Кон дарителите треба да се негува љубезен и ко-
ректен однос; 

- Дарителите имаат етичка одговорност кон здрав-
ствената служба и примателите на нивната крв, по од-
нос на давање реални податоци  за прележана болест и 
моменталната здравствена состојба; 

- Дарителите се здрави граѓани меѓу 18 и 65 годиш-
на возраст; 

- Бројот на крводарувања во текот на една година се 
ограничува на четири пати за мажи и три пати за жени.  

- При  дарувањето на крвна плазма или крвни кле-
тки до 12 пати годишно; 

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

- Податоците за крводарителот, вклучувајќи ги и 
лабораториските резултати се третираат како професи-
онална тајна; 

- На крводарителите им се гарантира дека нивната 
крв ќе биде употребена само како лек за болните и по-
вредените, без надомест; 

- Дарителите имаат право на благодарници и други 
пишувани признанија; 

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

- Дарителите добиваат крводарителска книшка, а по 
потреба сертификати од лабораториски резултати, без 
паричен или  друг вид надомест; 

- Дарителите што дарувале крв над 10 пати се осло-
бодуваат од плаќање на партиципација при користење 
на определени видови здравствена заштита (што е ре-
гулирано со општ акт на Фондот за здравствено осигу-
рување и со Програмата за организирање и унапреду-
вање на крводарителството во Република Македонија); 

- Работникот кој доброволно дарува крв има право 
на отсуство од работа на два последователни работни 
дена за секое давање на крв, како и за секои три дару-
вања на крвна плазма или крвни клетки. (Регулирано 
со Законот за работни односи на Република Македони-
ја, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 3/94, 14/95, 53/97, 59/98 и 62/05, член 150,став 2). 

4. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ  
ВО ПРОГРАМАТА 

 
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 единици на крв, крвни продукти и резер-
ви, во соработка со Републичкиот завод за трансфузио-
лија и службите за трансфузија при здравствените ор-
ганизации во Република Македонија. 

Министерството за здравство врши надзор над 
учесниците во спроведувањето на Програмата и утвр-
дува систем на квалитет. 

 
4.1. ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
Во областа на крводарителството ги врши следните 

задачи: 
- Континуирна здравствено-воспитна и мотиваци-

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

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

ријал; 
- Анкетирање и изготвување на списоци на потен-

цијални дарители на крв; 
- Учество на волонтери на самата акција за прифа-

ќање на дарителите на крв; 
- Евиденција на крводарителските акции на посеб-

ни формулари ; 
- Изготвување на периодични и годишни извештаи 

за работа, што ги доставува до Министерството за 
здравство на Република Македонија; 

- Доделување на признанија на крводарителите. 
 

4.2. РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИО-
ЛОГИЈА И ТРАНСФУЗИОЛОШКИТЕ СЛУЖБИ  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Ги вршат следните задачи: 
- Ги утврдуваат потребите за крв и крвни продукти 

за населението во Република Македонија, заедно со 
Министерството за здравство.  

- Вршат организирано прибирање на крв од добро-
волни дарители со мобилни екипи и во службите за 
трансфузиологија при болничките центри; 

- Вршат контрола на крв, приготвување на крвни 
компоненти, нивно чување и експедиција; 

- Во соработка со клиниките или болничките цен-
три при медицинските центри вршат контрола на упо-
требените крвни продукти; 

- Обезбедуваат стандарди за прибирање на крв 
(стандарден состав на екипи, опременост, минимални 
ресурси за работа, стандарден број на единици кои тре-
ба да се прибираат дневно, месечно, годишно); 

- Вршат здравствена контрола и се грижи за здрав-
јето на дарителите на крв; 

- Водат национален регистар за дарители на крв 
(според местото на давање, крвни групи, ретки крвни 
групи, типизирани, одбиени крводарители, дарители на 
плазма и клеточни елементи); 

- Изготвуваат книшка за дарители на крв (со код за 
секој крводарител, крвна група, картон за возач со крв-
на група); 
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- Учествуваат во здравствено-воспитна, мотиваци-
ска, истражувачка работа за развој и унапредување на 
крводарителството; 

- Обезбедуваат унифициран благодарен оброк за 
дарители на крв. 

 
4.3. ЗАЕДНИЧКИ АКТИВНОСТИ НА ЦРВЕНИОТ 
КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 

 
- Планирање и организирање на крводарителските 

акции, како и изготвување на програма, оперативни 
планови, обврски  и извештаи за реализација на Про-
грамата за крводарителство; 

- Планирање и утврдување на термин за изведување 
на крводарителска акција во одредена средини; 

- Редовни контакти и посети во средина во која се 
планира да се изведе акцијата; 

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

- Евалуација на постигнатите резултати, на терен и 
во установите за прибирање крв; 

- Предлози за измени и дополнувања на програмата 
за организирање и унапредување на крводарителство-
то, согласно новонастанатата состојба и потреби од крв 
и крвни продукти (вонредни акции, сезонски потреби, 
ретки крвни групи); 

- Организирање на вонредни крводарителски акции 
во случај на недостиг на единици на крв; 

- Учество во работа на комисиите за крводарителс-
тво на разни нивоа; 

- Редовно информирање за сите крводарителски ак-
ции преку средствата за јавно информирање; 

- Постојано осовременување на промотивни мате-
ријали за крводарителство и соработка со размена на 
искуства од други земји; 

- Севкупна анализа и конкретен тримесечен увид во 
извршените активности и нивното финансиско обезбе-
дување. 

 
5. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОРГА-
НИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИ-
ТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2010 ГОДИНА 
 
Финансиска и правна поддршка на Црвениот крст 

на Република Македонија и Службата за трансфузио-
логија и е потребна од страна на Владата, како и нејзи-
но финансирање на Програмата за организирање и уна-
предување на крводарителството во Република Маке-
донија. 

Финансиските средства во Програмата за организи-
рање и унапредување на крводарителството во  Репуб-
лика Македонија за 2010 година ги обезбедува Мини-
стерството за здравство на Република Македонија. 

 
5.1. Активности на Црвениот крст на Република 

Македонија      
 
6.1. ОРГАНИЗИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

КРВОДАРИТЕЛСКИ АКЦИИ 
 
- Надоместок на трошоци за подготвување и орга-

низирање на крводарителски акции на Општинските 
организации на Црвен крст; 

 
 
 
6.2. ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНО-ВОС-

ПИТНИ, ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛИ И МО-
ТИВАЦИСКИ СРЕДСТВА ЗА КРВОДАРИТЕЛИТЕ 

 
Во рамките на изготвувањето на здравствено-вос-

питните, пропагнадните материјали и мотивациските 
средства се планира реализација на следните активно-
сти: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Организирање на едукативни форми 
- Организирање на семинари за едукација на моти-

ватори во крводарителството. 
 

 
 
 
 

7. АКТИВНОСТИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 
ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вкупно по Програмата за крводарителство за 

2010 година подточките 6.1, 6.2, 6.3 и 7.1 се обезбеду-
ваат .......... ……………. 9.737.000,00 денари. 

 
- Институт за епидемиологија и биостатистика со 

медицинска информатика при Медицинскиот факултет 
во Скопје .......100.000,00 денари 

 
8. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Вкупните средства за реализација на програмата из-

несуваат 13.000.000,00 денари. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2010 година, во износ од 13.000.000,00 денари. 
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Распределба на средствата по Програмата ќе ја вр-
ши Министерството за здравство квартално на Црвени-
от крст на Македонија и Републичкиот завод за транс-
фузиологија извршители на активностите, врз основа 
на доставени фактури и извештаи за реализација на 
активностите содржани во Програмата.  

Црвениот крст на Македонија и Републичкиот за-
вод за трансфузиологија кои се извршители во Програ-
мата, најдоцна до 15.01.2011 година да достават до Ми-
нистерството за здравство извештаи за реализираните 
мерки и активности во 2010 година, предвидени со 
Програмата, согласно табелите. 

 
9.  СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТ ЗА 

 ПАРТИЦИПАЦИЈА 
 
Средствата за надомест за партиципација при кори-

стење на здравствени услуги на дарители со над десет 
крводарувања се трансферираат до Здравствените уста-
нови за 6.000 крводарители по просечна партиципација 
за користење на здравствени услуги по крводарител го-
дишно се трансферираат средства во вкупен износ од 
3.163.000,00 денари.  

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

 
  Бр. 51-61/1                        Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година            на Владата на Република 
            Скопје                                      Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
361. 

Врз основа на член 70 став 1 од Законот за извршува-
ње на санкциите („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 2/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.01.2010 година, донесе 

  
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУ-
КЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ОПРЕМУ-
ВАЊЕ НА  КАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТ-
НО - ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 2010 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се уредуваат  работите  и рокови-
те за финансирање на изградба, реконструкција, одр-
жување на објектите  и опремување на  казнено - по-
правните и воспитно - поправните  установи, вкупните 
средства потребни за извршување на програмата во це-
лина, изворот на средствата и орган надлежен за реали-
зација на Програмата. 

 
II 

Во текот на 2010 година планирано е да се реализи-
раат инвестициони активности во вкупен износ од 193 
715 000,00 денари кои се обезбедени  од  Буџетот  на   
Република  Македонија за 2010 година, од кои буџет-
ски средства во износ од  79 100 000,00 денари и средс-
тва од заемот од Банката за развој на Совет на Европа 
во износ од 114 615 000,00 денари. 

 
III 

ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ АКТИВНОСТИ И 
ОПРЕМУВАЊЕ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ УС-
ТАНОВИ  ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА ВО 
ВКУПНА ВИСИНА ОД  43 500 000,00 ДЕНАРИ 

 
1.КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ 

ВО ВЕЛЕС 
1.1 Изработка на проект за санација на Полуотворе-

но одделение, негова изведба и надзор  

1.2.Набавка на нова пекара  
1.3.Набавка на рентген тунел, две метал детектор-

ски врати, рачни метал детектори и видео камери 
1.4. Надградба на системот за снабдување со еле-

ктрична енергија 
 
ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВЕЛЕС 
Изработка на проект за санација на Отвореното од-

деление во Велес негова изведба и надзор  
Набавка на нова котлара 
 
2. ЗАТВОР СКОПЈЕ  
2.1. Набавка на видео надзор на Установата 
 
3. ЗАТВОР КУМАНОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕ-

ЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА 
3.1. Продолжување со реализацијата на набавката  

на трафостаница и изведба на далновод во Затвор во 
Куманово и надзор над изведбата 

 
4. КПД ШТИП 
4.1.Набавка на соларен систем 
4.2.Набавка на опрема за теретана 
 
5. ЗАТВОР СТРУМИЦА 
5.1.Изработка на проект за санација на Установата 

негова изведба и надзор  
5.2.Набавка на рачни метал детектори и опрема за  

радио врски 
 
6. ЗАТВОР ПРИЛЕП 
6.1. Набавка на рачни метал детектори и опрема за 

радио врски 
 
7. ЗАТВОР ТЕТОВО 
7.1. Изработка на проект за санација на Установата 

негова изведба и надзор  
7.2. Набавка на рачни метал детектори и опрема за 

радио врски 
 
8.ЗАТВОР БИТОЛА 
8.1. Изработка на проект за санација на Установата 

негова изведба и надзор 
 
9. ЗАТВОР ОХРИД 
9.1. Набавка на соларен систем и набавка на маши-

на за перење на алишта 
 

IV 
ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ АКТИВНОСТИ И 

ОПРЕМУВАЊЕ ВО КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ УСТА-
НОВИ ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ВКУПНО СРЕДС-
ТВА ВО ВИСИНА ОД 150 215 000 ДЕНАРИ ОД ЗАЕ-
МОТ И ОД БУЏЕТСКОТО УЧЕСТВО НА ЗАЕМОТ 

Завршување со реализацијата на изработката на 
планска и проектна документација за КПД Идризово,  
Затвор Скопје и ВПД Тетово 

Изработка на планска и проектна документација за 
Затвор Куманово 

Изработка на основни проекти и други елаборати  и 
нивна ревизија  за КПД Идризово, ВПД Тетово, Затвор 
Скопје и Затвор Куманово 

 
ВПД ТЕТОВО  
Започнување со изградба и надзор на изградбата 
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КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ 
ВО ВЕЛЕС 

Подготвителни градежни работи  и надзор  
 
ЗАТВОР КУМАНОВО 
Продолжување со изградба и надзор на изградбата 
 

V 
За реализација на Програмата ќе се користат средс-

тва обезбедени со Буџетот на Република Македонија за 
2010 година,  Раздел 07002 - Управа за извршување на 
санкциите, Програма 3 - казнено - поправни установи, 
капитална потпрограма 3А - Изградба, реконструкција 
и опремување на казнено - поправните установи, кате-
горија 48 - Капитални расходи, ставка 480 - Купување 
на опрема и машини во износ од 26 000 000,00 денари, 
481 - Градежни објекти во износ од 11 000 000,00 дена-
ри и ставка 482- Други градежни објекти  во износ од 6 
500 000,00  денари, Програма 3 - поправни установи, 
Капитална потпрограма 3Б - реформи на казнено - по-
правните установи, категорија 48 - Капитални расходи, 
ставка 480- Купување на опрема и машини во износ од 
790 000,00  денари, 481 - Градежни објекти во износ од 
149 425 000,00 денари. 

 
VI 

За реализација на Програмата е надлежна Управата 
за извршување на санкциите.  

 
VII 

За извршувањето на Програмата се изготвува изве-
штај во рокот предвиден за составување на годишна 
сметка на Управата за извршување на санкциите.  

 
VIII 

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

 
  Бр. 51-181/1                      Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година           на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
____________ 

362. 
Врз основа на член 46 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
156/09), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 12.01.2010 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ   
ВО 2010 ГОДИНА 

 
Член 1 

За поттикнување на рамномерен регионален развој 
на Република Македонија во 2010 година, во Буџетот 
на Република Македонија за 2010 година, Раздел 
280.01, Потпрограма ОA-Рамномерен регионален раз-
вој, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС,  се утврде-
ни средства во износ од 116.000.000 денари.  

 
Член 2 

Средствата од членот 1 од оваа програма ќе се ко-
ристат за следните намени: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Средствата од членот 2 точка 1 од оваа програма во 

износ од 67.200.000 денари ќе се користат за финанси-
рање проекти на планските региони, врз основа на 
предложени проекти од советите на осумте плански  
региони во Република Македонија.   

 
Член 4 

Средствата од членот 2 точка 2 од оваа програма во 
износ од 19.200.000 денари ќе се користат за финанси-
рање проекти во подрачјата со специфични развојни 
потреби, определени со акт на Владата на Република 
Македонија. 

    
Член 5 

Средствата од членот 2 точка 3 од оваа програма во 
износ од 9.600.000 денари ќе се користат за финансира-
ње проекти за развој на селата. 

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

Одобрените проекти од членот 2 точка 3 од оваа 
програма од општина со седиште во село немаат обвр-
ска за кофинансиорање на проектите.  

 
Член 6 

Средствата од членот 2 точка 4 од оваа програма во 
износ од 15.000.000 денари ќе се користат за исплата 
на придонесите за пензиско-инвалидско и здравствено 
осигурување за лицата кои имаат стекнато право на 
плаќање заклучно со 31.12.2007 година, согласно член 
71 од Законот за рамномерен регионален развој и исти-
те  продолжуваат да го користат до остварувањето на 
правото на пензија согласно со закон. 

 
Член 7 

Средствата од членот 2 точка 5 од оваа програма во 
износ од 5.000.000 денари ќе се користат за исплата на 
обврските за одобрените регреси на дел од камати  по 
користени кредити заклучно со 31.12.2007 година сог-
ласно член 72 од Законот за рамномерен регионален 
развој и истата  продолжува до завршувањето на отпла-
тата на кредитите.  

 
Член 8 

Средствата од член 2 точка 1, 2 и 3 од оваа програ-
ма ќе се одобруваат согласно утврдените принципи, це-
ли и приоритети на регионалниот развој во Република 
Македонија и дефинираните мерки, инструменти и фи-
нансиски и други средства за нивна реализација  утвр-
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дени со Стратегијата за регионален развој на Републи-
ка Македонија, Програмата за развој на планските ре-
гиони, стратешките документи на општините и подза-
конските акти за спроведување на Законот за рамноме-
рен регионален развој. 

 
Член 9 

Средствата од член 2 точка 1, 2 и 3 од оваа програ-
ма, на предлог на Советот за рамномерен регионален 
развој, Владата на Република Македонија донесува од-
луки за доделување на средства за финансирање на 
проекти за развој на планските региони, подрачјата со 
специфични развојни потреби и на селата.  

 
Член 10 

Следење на користењето на средствата за поттикну-
вање рамномерен и одржлив регионален развој според 
оваа програма ќе врши Министерството за локална са-
моуправа преку  извештаи за реализација на проектите 
за кои се доделени финансиски средства подготвени од 
центрите за развој на планските региони и носителите 
на проектите.  

 
Член 11 

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

 
     Бр. 19-6817/1-09                 Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година           на Владата на Република 

     Скопје                                      Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

____________ 
363. 

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 88/08 и 10/10)  Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12.01.2010 година 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОДДРШКА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I 

Со оваа програма се утврдува начинот, условите, 
критериумите и постапката за користење на средства од 
Буџетот на Република Македонија за 2010 година – Пот-
програма 11, ставка 425, наменети за имплементација на 
компонентите од Стратегијата за реструктуирање на тек-
стилната индустрија преку: развој на пазар, комерцијал-
на инфраструктура, технолошки развој и развој на чо-
вечки ресурси (во натамошниот текст Буџет). 

Средствата утврдени со оваа програма, ги распоре-
дува Министерството за економија.  

 
II 

Средствата во вкупен износ од 3.500.000,00 денари 
се обезбедени со  Буџетот на Република Македонија за 
2010 година на сметка на Министерството за економи-
ја, Потпрограма 11 – Индустриска политика и инвести-
ции, ставка 425 и ќе се користат за следниве намени׃ 

1. Развој на пазар во износ од 1.100.000,00 денари 
 
Постапката за доделување на средства од оваа ста-

вка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните 
гласила за покажување на интерес за поднесување на 
проекти од страна на текстилните компании поврзани 
со развој на пазарот. Делот на трошоците за оваа наме-
на ги надоместува Министерството за економија во ви-
сина од 75% од докажаните трошоци на деловните суб-
јекти, но не повеќе од 180.000,00 денари поединечно за 
секој барател. 

За надоместување на дел од трошоците, барателот 
до Министерството за економија  ја доставува следнава 
документација: 

- Пријава и барање (се подига од архивата на Мини-
стерството за економија или од веб страницата  
www.economy.gov.mk); 

- Тековна состојба на правното лице издадена од 
Централниот регистар на Република Македонија; 

- Информација за економско финасиската состојба 
на субјектот издадена од Централниот регистар на Ре-
публика Македонија; 

- Договор помеѓу барателот и изведувачот на обу-
ката, пуштен во промет во текот на 2010 година; 

-Фактура од изготвувачот пуштенa во промет во те-
кот на  2010 година и 

- Извод од банката депонент во кој се гледа дека де-
ловниот субјект целосно ја подмирил обврската кон из-
готвувачот, согласно Договорот. 

Документацијата од став 2 од оваа точка се доста-
вува во оригинал или копии заверени на нотар.  

Делот од трошоците за оваа намена ќе бидат надо-
местени доколку се исполнат следниве критериуми: 

- Деловниот субјект да има доставено комплетно 
барање со  сите горенаведени документи; 

- Деловниот субјект да има позитивно мислење во 
Информацијата за економско финансиската состојба на 
субјектот издадено од Централниот Регистар на Репуб-
лика Македонија. 

 
2. Комерцијална инфраструктура во износ од 

1.000.000.00 денари 
 
Постапката за доделување на средства од оваа ста-

вка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните 
гласила за покажување на интерес за поднесување на 
проекти од страна на текстилните компании поврзани 
со развој на комерцијална инфраструктура. Делот на 
трошоците за оваа намена ги надоместува Министерс-
твото за економија во висина од 75% од докажаните 
трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 
180.000,00 денари поединечно за секој барател. 

За надоместување на дел од трошоците, барателот 
до Министерството за економија  ја доставува следнава 
документација: 

- Пријава и барање (се подига од архивата на Мини-
стерството за економија  или од веб страницата  
www.economy.gov.mk); 

- Тековна состојба на правното лице издадена од 
Централниот регистар на Република Македонија; 

- Информација за економско финансиската состојба 
на субјектот издадена од Централниот регистар на Ре-
публика Македонија; 

- Договор помеѓу барателот и изготвувачот, пуштен 
во промет во текот на 2010 година; 
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- Фактура од изготвувачот пуштенa во промет во 
текот на  2010 година и 

- Извод од банката депонент во кој се гледа дека де-
ловниот субјект целосно ја подмирил обврската кон из-
готвувачот, согласно Договорот; 

Документацијата од став 2 од оваа точка  се доста-
вува во оригинал или копии заверени на нотар.  

Делот од трошоците за оваа намена ќе бидат надо-
местени доколку се исполнат следниве критериуми: 

- Деловниот субјект да има доставено комплетно 
барање со  сите горенаведени документи; 

- Деловниот субјект да има позитивно мислење во 
Информацијата за економско финансиската состојба на 
субјектот издаден од Централниот Регистар на Репуб-
лика Македонија. 

 
3. Технолошки развој во износ од 700.000,00 

денари 
 
Постапката за доделување на средства од оваа ста-

вка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните 
гласила за покажување на интерес за поднесување на 
проекти од страна на текстилните компании поврзани 
со нивниот технолошки развој. Делот на трошоците за 
оваа намена ги надоместува Министерството за еконо-
мија во висина од 75% од докажаните трошоци на де-
ловните субјекти, но не повеќе од 150.000,00 денари 
поединечно за секој барател. 

За надоместување на дел од трошоците, барателот 
до Министерството за економија  ја доставува следнава 
документација: 

- Пријава и барање (се подига од архивата на Мини-
стерството за економија или од веб страницата  
www.economy.gov.mk); 

- Тековна состојба на правното лице издадена од 
Централниот регистар на Република Македонија; 

- Информација за економско финасиската состојба 
на субјектот издадена од Централниот регистар на Ре-
публика Македонија; 

- Договор помеѓу барателот и изведувачот на обу-
ката, пуштен во промет во текот на 2010 година; 

-Фактура од изведувачот на обуката пуштенa во 
промет во текот на  2010 година и 

- Извод од банката депонент во кој се гледа дека де-
ловниот субјект целосно ја подмирил обврската кон из-
ведувачот на обуката, согласно Договорот; 

Документацијата од став 2 од оваа точка се доста-
вува во оригинал или копии заверени на нотар.  

Делот од трошоците за оваа намена ќе бидат надо-
местени доколку се исполнат следниве критериуми: 

- Деловниот субјект да има доставено комплетно 
барање со  сите документи од став 2 на оваа точка. 

- Деловниот субјект да има позитивно мислење во 
Информацијата за економско финансиската состојба на 
субјектот издаден од Централниот Регистар на Репуб-
лика Македонија. 

 
4. Развој на човечки ресурси во износ од 

700.000,00 денари 
 
Постапката за доделување на средства од оваа ста-

вка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните 
гласила за покажување на интерес за поднесување на 
проекти од страна на текстилните компании поврзани 

со развој на човечки ресурси во компаниите. Делот на 
трошоците за оваа намена ги надоместува Министерс-
твото за економија во висина од 75% од докажаните 
трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 
150.000,00 денари поединечно за секој барател. 

За надоместување на дел од трошоците, барателот 
до Министерството за економија  ја доставува следнава 
документација: 

- Пријава и барање (се подига од архивата на Мини-
стерството за економија или од веб страницата  
www.economy.gov.mk); 

- Тековна состојба на правното лице издадена од 
Централниот регистар на Република Македонија; 

- Информација за економско финансиската состојба 
на субјектот издадена од Централниот регистар на Ре-
публика Македонија; 

- Договор помеѓу барателот и изведувачот на обу-
ката, пуштен во промет во текот на 2010 година; 

-Фактура од изведувачот на обуката пуштена во 
промет во текот на  2010 година и 

- Извод од банката депонент во кој се гледа дека де-
ловниот субјект целосно ја подмирил обврската кон из-
ведувачот на обуката, согласно Договорот; 

Документацијата од став 2 од оваа точка се доста-
вува во оригинал или копии заверени на нотар.  

Делот од трошоците за оваа намена ќе бидат надо-
местени доколку се исполнат следниве критериуми: 

- Деловниот субјект да има доставено комплетно 
барање со  сите горенаведени документи; 

- Деловниот субјект да има позитивно мислење во 
Информацијата за економско финансиската состојба на 
субјектот издадено од Централниот Регистар на Репуб-
лика Македонија. 

 
III 

Трошоците наменети за реализација на оваа програ-
ма, ќе им бидат исплатени на текстилните компании во 
зависност од расположливите средства од Буџетот, по 
редоследот на нивното пријавување во Министерство-
то за економија. 

 
IV 

Министерството за економија за реализацијата на  
средствата утврдени со оваа програма  ќе достави изве-
штај со финансиски показатели до Владата на Републи-
ка Македонија, како и за постигнатите резултати и 
образложение за евентуалните отстапувања од плани-
раните активности, заклучно со 31 јануари 2011 годи-
на. Извештајот ќе содржи и индикатори за успешност 
од реализацијата на програмата и тоа: процент на зго-
лемување на извозот, развој на сопствени производи,  
број на фирми со воведена нова технологија, број на 
спроведени обуки. 

 
V 

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

 
   Бр. 51-208/4                   Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
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364. 
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 88/08 и 115/08) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12.01.2010 година 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА КЛАСТЕРСКОТО 
ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Со Програмата за поддршка и развој на кластерското 

здружување во Република Македонија за 2010 година 
(во натамошниот текст: Програма) се утврдува начинот, 
условите, критериумите и постапката за користење на 
средства од Буџетот на Република Македонија за 2010 
година, наменети за зголемена конкурентност на маке-
донската економија која води кон економски раст, развој 
и иновации (во натамошниот текст Буџет). 

 
Средствата од Буџетот наменети за Програмата, ги 

распоредува Министерството за економија.  
 

1 
Средствата од Буџетот во вкупен износ од 

2.500.000,00 денари наменети за поддршка и развој на 
кластерското здружување во Република Македонија  во 
2010 година, ќе се користат за следниве намени׃ 

 
1.1. Изготвување на Водич  за кластери  во из-

нос од 300.000,00 денари 
 
Постапката за избор на изготвувач на Водич за кла-

стери, ќе се спроведе во  Министерството за економија 
во согласност со Законот за јавни набавки („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 136/07 и 130/08). 

Водичот треба да содржи елементи за подигање на 
свеста за кластеринг, начин на создавање на кластерски 
мрежи, движење во синџирот на вредности, доверба, 
лидерство. Водичот ќе  придонесе за популаризација на 
самиот процес на кластеринг, подигање на свеста за 
полезноста од ваквиот начин на здружување, интерна-
ционализација на кластерите и нивниот потенцијал во 
европски и светски рамки. 

 
1.2. Организирање на семинари за подигање на 

свеста за кластеринг во износ од 300.000,00 денари 
 
Постапката за избор на понудувач за организирање 

на  семинари за подигање на свеста за кластеринг, ќе се 
спроведе во Министерството за економија во соглас-
ност со Законот за јавни набавки („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.136/07 и 130/08).  

На локално и регионално ниво, во соработка со 
ЛЕР и центрите на АППРМ и компаниите, ќе се орга-
низираат семинари и работилници, кои треба да придо-
несат за популаризација на процесот на кластеринг, ка-
ко и подигање на свеста за потребите од ваквиот начин 
на поврзување. 

 
1.3. Поддршка на проекти од кластерските 

здруженија во износ од 1.900.000,00 денари 
 
Постапката за доделување на средства од оваа ста-

вка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните 
гласила за поддршка на анализи на кластерите, развој 

на деловни врски базирани врз конкретни акциони пла-
нови и проекти, со поднесување на програма за плани-
рани активности и докажување на трошоците поврзани 
со соодветните активности. 

Делот на трошоците за оваа намена ги надоместува 
Министерството за економија во висина од 75% од 
проектот, но не повеќе од 600.000,00 денари поединеч-
но за секој барател. 

Проектите треба да опфаќаат активности со кои ќе 
се поттикне: 

-  вмрежување на кластерските здруженија во Евро-
па и пошироко, 

-  развој на производи и 
-  иновативност. 
За надоместување на дел од трошоците, барателот 

до Министерството за економија  ја доставува следнава 
документација: 

1. Потполнет образец за барање (Кластер 2010) 
2. Решение за регистрација или тековна состојба од 

Централен регистар или 
3. Договор или друг документ за поврзување, пот-

пишан од сите членки (за кластери во основање) 
4. План и програма за користење на средствата 

(проект). 
5. Статут на здружението 
Како апликанти и корисници на средствата ќе може 

да се јават сите правни форми на компании и кластер-
ски здруженија, со изразена поврзаност на стопанските 
субјекти и институции кои, како резултат на соработка-
та имаат производ, група на производи или услуги и 
кои во својот состав имаат или соработуваат со високо-
школски и истражувачки институции.  

Кај иницијативите за формирање на кластери (кла-
стер во иницијална фаза) потребно ќе биде да се јават 
најмалку 10 претпријатија, плус две истражувачки и 
развојни институции. Партнерите треба да покажат ви-
сока посветеност на менаџментот, јасна идеја и визија 
за групен развој и сопствено финансиско учество во 
проектот. Веќе востановените кластери, аплицираат за 
средства со проекти. 

За пласирање во процесот за добивање на средства-
та од директната помош, кластерите ќе се оценуваат 
според следниве критериуми: 
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Апликантите ќе мора да освојат најмалку 80 бода, 
за да се пласираат за користење на средствата од Про-
грамата.  

 
*     *     * 

Трошоците наменети за реализација на Програмата, 
согласно точка 1.3 ќе им бидат исплатени на кластер-
ските здруженија во зависност од расположивите 
средства од Буџетот, по редоследот на нивното прија-
вување во Архивата на Министерствтото за економија. 

Министерството за економија за реализација на бу-
џетските средства ќе достави извештај со финансиски 
показатели до Владата на Република Македонија за ре-
ализација на Програмата за поддршка и развој на кла-
стерското здружување во Република Македонија во 
2010 година, како и за постигнатите резултати и образ-
ложение за евентуалните отстапувања од планираните 
активности, заклучно со 31 јануари 2011 година. Изве-
штајот ќе содржи и индикатори за успешност од реали-
зацијата на Програмата и тоа: број на новооформени 
кластери, број на мрежни поврзувања на кластерите, 
број на спроведени обуки. 

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

 
Бр. 51-209/2                       Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година           на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
____________ 

365. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10,  член 32 став 

4 точка 3-а од Законот за здравствена заштита („Служ-
бен Весник на Република Македонија, бр. 38/91, 46/93, 
55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 12.01.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУ-
ВАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 

ГОДИНА 
 

Вовед 
 
Во Република Македонија во периодот од 1995-

2005 година вкупниот број на новозаболени од малиг-
ни неоплазми, покажува позитивна развојна тенденци-
ја, при што во структурата на морталитетот, малигните 
неоплазми се наоѓаат на второ место, веднаш после за-
болувањата на циркулаторниот систем. 

Социоекономските импликации од оптовареноста на 
малигните заболувања се многубројни: високо учество 
во структурата на причините за смрт на населението; 
скапи дијагностички постапки, скапо и долготрајно ле-
кување; чести отсуства од работа, инвалидитет и прера-
на смрт; нарушен квалитет на животот на болниот, пси-
хосоцијално страдање на семејството на болниот итн. 

Ракот на дојката се наоѓа на прво место од малигни-
те заболувања кај женската популација, при што инци-
денцата на карцином на дојката е околу 61/100 000 жи-
тели годишно, или секоја петта жена е заболена од кар-
цином на дојка. Според последните публикувани пода-
тоците на Институтот за јавно здравје од 2005, бројот 
на откриени случаи на канцер на дојка во 1995 е 536, а 
во 2005 откриени се 620 случаи. За 2009 година бројка-
та се очекува да биде околу 700 жени.  

Карциномот на грлото на матката е на второ место 
со инциденца од  20/100 000 жени.  

Во Република Македонија стапката на новореги-
стрирани случаи на рак на дебелото црево-колоректа-
лен карцином (КРК) се движи од 22,5 до 27,9 на 
100.000 жители. 

Република Македонија спаѓа во земјите со средна 
стапка на инциденца, но со висок морталитет од овие 
малигни заболувања, што во прв ред се должи на нив-
ното ненавремено откривање во рана фаза, кога шанси-
те за излекување се поголеми.  

Смртноста од овие малигни заболувања може да се 
спречи во 40% од случаите и тоа преку намалување на 
дејството на ризик факторите, рана детекција-скрининг 
и соодветен третман. Малигните неоплазми на дојката, 
на грлото на матката и на дебелото црево се болести за 
кои постои можност за рана детекција а со тоа и за на-
времено лекување. 

Редовните прегледи на асимптоматски индивидуи 
на одредена возраст со употреба на соодветни скри-
нинг тестови и нивен понатамошен третман имаат го-
лем потенцијал значајно да го намалат морбидитетот и 
морталитетот од овие малигни заболувања.  

Скринингот е една од најисплатливите методи за 
рано откривање на малигните заболувања, при што со-
стојбата/заболувањето, треба да бидат важен јавно-
здравствен проблем, со лесно препознатлива латентна 
фаза и/или рана симптоматска фаза, како што се карци-
номот на дојка, карциномот на грлото на матката и кар-
циномот на дебелото црево.  

Програмата за рана детекција на малигни заболува-
ња во Република Македонија за 2010 година се однесу-
ва на:  

1. Скрининг на колоректален карцином во Републи-
ка Македонија, 

2. Скрининг, вклучувајќи и пилот скрининг на рак 
на грло на матка (Прилеп, Гостивар, Штип и Свети Ни-
коле), 

3. Програма за рано откривање, дијагностицирање и 
лекување на ракотна дојка, вклучувајќи и пилот скри-
нинг на рак на дојка (Вевчани, Струга, Велес и Стру-
мица). 

 
1. ПРОГРАМА ЗА СКРИНИНГ  НА КОЛОРЕ-

КТАЛЕН КАРЦИНОМ (КРК) ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО 2010 ГОДИНА 

Оправданост: Колоректалниот карцином (КРК) е 
еден од најчестите малигни заболувања (12% од сите 
малигноми) кој се јавува со инциденца од 15 -30 нови 
случаи на 100.000 жители годишно. Ризикот од појава 
на заболувањето во текот на животот зависи од повеќе 
фактори како возраста, начинот на исхраната/физичка 
активност, личната и фамилијарната предиспозиција и 
се движи од 5% кај пациентите со просечен ризик до 
повеќе од 95% кај пациентите со одредени наследни 
синдроми.  

Симптоматските полипи и КРК релативно лесно се 
дијагностицираат, но за жал кај повеќе од 2/3 од симп-
томатските пациенти болеста се открива во напреднат 
стадиум кој индицира радикална хируршка, радиоло-
шка и/или хемотерапија со релативно низок процент 
(~30%) на 5-годишно преживување и големо оптовару-
вање на здравствениот систем во една земја.  

Имајќи го предвид фактот дека кај повеќе од 90% од 
пациентите КРК се развива врз основа на претходно по-
стојни бенигни аденоматозни полипи со чие одстранува-
ње се превенира развојот на карциномот, како и фактот 
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дека детекцијата на болеста во раната фаза доведува до 5 
годишно прживување кај повеќе од 90% од пациентите, 
се налага потреба од воспоставување на превентивен 
скрининг програм  против ова заболување.   

Систематската примена на тестот на окултно фе-
кално крварење (FOBT) во раната детекција на ракот 
на дебелото црево во голем број земји довело до пад на 
релативната стапка на смрттност од 18% до 33%.  

  
Цел:  
Целта на Програмата во делот за скрининг на коло-

ректалниот карцином во Република Македонија има за 
цел откривање и навремено отстранување на аденома-
тозните полипи, како и дијагноза на КРК во раната фа-
за на болеста, кога има најголема можност за излекува-
ње и преживување на заболените.  

 
Целна група: 
 Скринирањето ќе се изведува на мажи и жени на 

возраст од 50 до 74 (години со вообичаен ризик за рак 
на дебелото црево. Препораката за скрининг се однесу-
ва на популацијата со просечен ризик и без специфич-
ни симптоми.  

 
Активности: 
 
1. Спроведување на скринингот  
 
1.1. Скринирањето ќе се изведува со тестот за де-

текција на окултно крварење-ФОБТ (Fecal Occult Blood 
Test – FOBT). Центрите за јавно здравје ги набавуваат  
ФОБ тестовите и за истото добиваат средства во про-
цент според бројот на жители на подрачјето кое го по-
криваат. Тестовите ги доставуваат на  матичните лека-
ри на своето подрачје. 

1.2 Mатичните лекари во примарната здравствена за-
штита, ќе ги информираат своите пациенти за можноста 
за скрининг и ќе ги советуваат да направат 3 последова-
телни ФОБ тестови. На пациентите тестовите им ги дава 
матичниот лекар, а по земениот примерок за анализа, 
пациентот ги носи во Центарот за јавно здравје. 

1.3. Центарот за јавно здравје ќе врши анализа на 
доставениот материјал со примена на ФОБТ и за резул-
татот го известува пациентот и го упатува на консулта-
ција кај матичниот лекар. 

 1.4. Сите пациенти кај кои ќе биде добиен позити-
вен наод ќе бидат упатени на колоноскопски преглед за 
утврдување на причината на окултното крварење. Оче-
куваниот позитивен наод е 3% кај скринираните 
асимптоматски пациенти на возраст од 50-74 години 
(4500 испитаника). 

1.5. На пациентите/семејствата со покачен ризик за 
заболување ќе бидат советувани и упатувани на коло-
носкопија и/или генетско тестирање од страна на ма-
тичните лекари.  

1.6. Сите болни со дијагностициран рак на дебелото 
црево во целост дијагностички се обработуваат и се 
упатуваат на понатамошна терапија (хируршка, меди-
каментозна или радијациска).  

 1.7. Координатор на скринингот ќе биде Институтот 
за Јавно здравје кој ќе биде задолжен за координација на 
сите активности во државата, стручно методолошка по-
мош на Центрите за јавно здравје, спроведување на ме-
диумска кампања, изготвување и водење на Регистер за 
КРК. Институтот за Јавно здравје ќе доставува до Мини-

стерството за здравство тромесечни извештаи и фактури 
за извршениот скрининг во Република Македонија изго-
твени врз основа на извештаи и фактури доставени од 
извршителите-Центрите за јавно здравје. Министерство-
то за здравство ќе доставува финансиски средства до 
Институтот за јавно здравје за извршените активности 
на ниво на Република Македонија, а Институтот за Јавно 
здравје ќе доставува финансиски средства до извршите-
лите-Центрите за јавно здравје. 

1.8. Центрите за Јавно здравје ќе бидат задолжени 
за координација на активностите на своето подрачје и 
доставуање на финансиски средства на извршителите 
врз основа доставени фактури и извештаи за спроведе-
ните активности. 

1.9. Очекуваниот одзив на поканите за скрининг од 
вкупниот број на испитаници на возраст од 50-75 годи-
ни е околу 50.000 испитаници, за кои ќе бидат потреб-
ни 150.000 ФОБТ (по 3 теста за испитаник).  

2. Едукација на матичните лекари од ПЗЗ за совету-
вање на пациентите за употреба на китовите за ФОБТ, 
идентификација на  пациентите со висок ризик како и 
за упатување до Центрите за јавно здравје. Оваа актив-
ност ја изведуваат Центрите за јавно здравје а финан-
сиски средства добиваат процентуално според бројот 
на жители за своето подрачје. 

3.Изготвување на информативно-едукативни мате-
ријали и медиумска кампања за скрининг на ракот на 
дебелото црево, ја реализира Институтот за јавно 
здравје. 

 
Табела 1. Финансиски средства за реализација 

на скрининг на колоректалниот карцином (КРК)  
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Финансиските средства Институтот за јавно здравје 
квартално ги доставува до Министерството за здрав-
ство, врз основа на доставена фактура и извештаи за 
спроведени активности од страна на извршителите на 
скринингот. 

 
4. АКТИВНОСТИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И 

СПРЕЧУВАЊЕ НА БОЛЕСТИТЕ НА РЕПРОДУ-
КТИВНИТЕ ОРГАНИ КАЈ ЖЕНАТА ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВКЛУЧУВАЈКИ ПИЛОТ 
СКРИНИНГ НА РАКОТ НА ГРЛОТО НА МАТКА-
ТА ВО 4 ОПШТИНИ ВО 2010 ГОДИНА 

 
Оправданост 
 
Просечно годишно во Република Македонија  уми-

раат 40-50 жени  од карцином на грлото на матката при 
што стапката на смртност од ова заболување се движи 
меѓу 4-5 на 100.000 жени. Во најголем број случаи 
смртноста настапува во постарата возраст на жените, 
но потребно е да се нагласи дека мошне висока е стап-
ката на смртност од ова заболување кај жените на во-
зраст од 45-54 години (околу 13 на 100.000 жени). Во 
изминатите 3 години се спроведуваше Програма за ра-
но откривање на болести на репродуктивните органи 
кај жената преку која се овозможуваше бесплатен Пап 
тест за сите жени на возраст од 19-65 години. Во текот 
на 2009 година започнаа подготовките за спроведување 
на пилот цервикален скрининг во 4 града во Република 
Македонија и тоа во Прилеп, Гостивар, Штип и Свети 
Николе. 

 
Цел на програмата 
 
Програмата во делот за рано откривање и спречува-

ње на ракот на грлото на матката кај жените во Репуб-
лика Македонија има за цел: 

- Овозможување на бесплатен Пап тест за жените 
кои немаат избрано матичен гинеколог во Р. Македо-
ниј. 

-  Продолжување на започнатиот пилот скрининг во 
2009 година во 4 града започнат во 2009 година (При-
леп, Гостивар, Штип и Свети Николе). 

- Согледување на искуставата и на условите за за-
почнување на спроведување на организиран скрининг 
на територијата на целата држава. 

 
Целна група 
 
Согласно доктринарните ставови целна група за 

скрининг се жени на возраст од 30 до 55 години. Пре-
порачан временски интервал за изведување на скри-
нингот е  5 години. 

 
Активности 
 
1. Активности предвидени со Програмата за ра-

но откривање и спречување на ракот на грлото на 
матката во Република Македонија 

 
На ниво на целата држава, за жените кои имаат из-

брано матичен гинеколог – скринингот го вршат гине-
колозите од ПЗУ во рамките на основниот пакет на ус-
луги и тоа: гинеколошки преглед, земање на брис, при-
према и доставување на материјалот за цитолошка ана-
лиза.  

На ниво на целата држава кај  жените кои се уште 
немаат избрано матичен гинеколог - скринингот го вр-
шат гинеколозите од општите, специјалните болници и 
Клиниката за гинекологија и акушерств-Скопје, и тоа: 
гинеколошки преглед, земање на брис, припрема и до-
ставување на материјалот за цитолошка анализа.  

Земениот материјал за цитолошка анализа се испи-
тува во цитолошката лабораторија при Гинеколошко 
акушерската клиника-Скопје и овластени цитолошки 
лаборатории во Република Македонија.  

Фактури и извештаи за извршените активности се 
доставуваат до Министерството за здравство квартално. 

 
2. Спроведување на пилот скрининг во 4 пилот 

општини (Прилеп, Гостивар, Штип и Свети Николе). 
 
2.1. Одредување на жените кои треба да се повика-

ат на скрининг. 
2.2. Повикување на жените со одредување на дина-

мика на извршување на тестовите (време, место и гине-
колошка ординација каде што ќе биде направен те-
стот). 

2.3. Скрининг на повиканите жени со гинеколошки 
преглед и земање на Пап тест. Жените кои имаат из-
брано матичен гинеколог, гинеколошки преглед со Пап 
тест ќе вршат кај својот матичен гинеколог. Жените 
кои немаат избрано матичен гинеколог, гинеколошки 
преглед со Пап тест ќе им се врши во општите болници 
и Гинеколошко-акушерската клиника –Скопје.  

2.4. Подготовка и доставување на материјалот за 
цитолошка анализа. 

2.5. Цитолошка анализа ќе се врши во овластени 
цитолошки лаборатории. 

2.6. Координатор на скринингот ќе биде Институ-
тот за Јавно здравје кој ќе биде задолжен за изготвува-
ње и водење на Регистер за скрининг на ракот на грло-
то на матката. Институтот за Јавно здравје ќе доставува 
до Министерството за здравство тромесечни извештаи 
и фактури за извршениот скрининг во Република Маке-
донија изготвени врз основа на извештаи и фактури до-
ставени од извршителите-Центрите за јавно здравје. 
Министерството за здравство ќе доставува финансиски 
средства до Институтот за јавно здравје за извршените 
активности на ниво на Република Македонија, а Инсти-
тутот за Јавно здравје ќе доставува финансиски средс-
тва до извршителите-Центрите за јавно здравје. 

2.7. Центрите за Јавно здравје ќе бидат задолжени 
за координација на активностите на своето подрачје и 
доставување на финансиски средства на извршителите 
врз основа доставени фактури и извештаи за спроведе-
ните активности. 

 
Целна група 
Согласно доктринарните ставови целна група за 

скрининг се жени на возраст од 30 до 55 години. Пре-
порачан временски интервал за изведување на скри-
нингот е  5 години. 

 
3. Изведување на медиумска кампања за промо-

ција на скринингот на ракот на грлото на матката  
 
Табела 2. Финансиски средства за реализација 

на пилот скрининг на ракот на грлото на матката 
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Финансиски средства за реализација на Програмата 

– Табела 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансиски средства за реализација на Програмата 
– Табела 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансиски средства за реализација на Програмата 

– Табела 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОГРАМА ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ, ДИЈАГНО-

СТИЦИРАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА РАКОТ НА ДОЈКА-
ТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВКЛУЧУВАЈ-
ЌИ И ПИЛОТ СКРИНИНГ ВО 4 ОПШТИНИ ВО 2010 

 
Програмата за рано откривање, дијагностицирање и 

лекување на ракот на дојката во Република Македонија 
се изведува континуирано три години по ред и досега 
даде забележителни резултати. Република Македонија 
е водечка земја во регионот според бројот на прегледа-
ни жени во однос на бројот на женско население и една 
од ретките земји во светот каде Програмата е потполно 
бесплатна и жените кои сакаат да се прегледаат се ос-
лободени од финансиски трошоци.  
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Во 2007 година со измените на  Законот за здрав-
ствена заштита започна да се реализира Програмата за 
рано откривање, дијагностицирање и лекување на ракот 
на дојката во Република Македонија. Програмата се 
одвиваше од 01.10.2007 година до 31.12.2007 година и за 
истата беа обезбедени од Буџетот на Република Македо-
нија и вo целост реализирани 3.000.000,00 денари, при 
што заради големата заинтересираност на жените беа 
дополнително одобрени обезбедени уште 800.000,00 де-
нари кои што беа целосно реализирани. Бројот на 
прегледани жени во 2007 година изнесуваше 12 500.  

Програмата за рано откривање, дијагностицирање и 
лекување на ракот на дојката во Република Македонија 
продолжи да се реализира и во 2008 година за што беа 
одобрени и реализирани 10.000.000,00 денари. Број на 
прегледани жени изнесуваше 22 587. За 2009 година, 
после добивањето на првичните извештаи, бројот на 
прегледани жени е околу 32 000. Точниот број на прег-
ледани пациентки ке биде утврден после комплетната 
обработка на податоци. 

Како најголема придобивка од досегашното одвива-
ње на програмата е драстичното зголемување на свеста 
кај женската популација во Република Македонија за 
превенција на ова малигно заболување, за што сведочи 
и големиот интерес на жените за мамографски и ехо 
прегледи. 

Програмата за контрола на ракот на дојка се состои од 
група на мегусебно зависни интервенции, при што е неоп-
ходно е да се дефинираат три нивоа на комплексност: 

I ниво - активности кои ја опфаќаат целата целна 
популација. Во ова ниво спаѓаат здравствената едука-
ција и зголемување на свеста за потребата од заштита 
на оваа вулнерабилна популација како и периодичните 
прегледи на дојките и изучувањето на техниката на са-
мопрегледот на дојките.  

II ниво - целта на ова ниво е да и се пружи помош на 
популацијата со зголемени ризик фактори, со посебен 
акцент на жените со проблеми со дојките или со иденти-
фикувана абнормалност на дојката во првото ниво, 
односно дијагностика и третман на бенигни состојби на 
дојката и идентификација на подгрупата на жени со 
суспектно малигно заболување. Централно место тука 
има лекарот специјалист за состојби на дојката. 

III ниво - целта на ова ниво е згрижување на жени 
со суспектна или потврдена дијагноза на рак на дојка. 
Притоа треба да се овозможи најефикасниот можен 
третман, кој пак ќе зависи од средствата што се на рас-
полагање и од достапноста на пациентката. Идеално е 
да се овозможи мултидисциплинарна и мултипрофеси-
онална поддршка која се состои од дефинитивен трет-
ман, рехабилитација и постоперативно следење.                                          

 
Цел на програмата 
 
Програмата во делот за рано откривање и спречува-

ње на ракот на дојката кај жените во Република Маке-
донија има за цел: 

-   Одржување на континуитет на досегашната Про-
грамата за рано откривање, дијагностицирање и леку-
вање на ракот на дојката во Република Македонија  

- Започнување на Пилот скрининг на ракот на дојката 
во 4 општини (Струмица, Велес, Струга и Вевчани). 

- Согледување на искуставата и на условите за за-
почнување на спроведување на организиран скрининг 
на територијата на целата држава. 

- Подигање на свеста на жените за важноста на ре-
довните  мамографски прегледи и самопреглед на дојка. 

Активности 
 
1. Активности предвидени со Програмата за ра-

но окривање, дијагностицирање и лекување на ра-
кот на дојката  

 
Овие активности во 2010 година ќе се спроведуваат 

во радиолошките кабинети на јавноздравствените уста-
нови кои се вклучени во програмата: Поликлиника Ча-
ир при ЗД Скопје, Поликлиника Букурешт при ЗД 
Скопје,  Поликлиника Јане Сандански при ЗД Скопје, 
ЗД Вевчани, ЗД Ресен, Здравствена станица “Железа-
ра“ Скопје, ЗД  Кратово, ОБ Струмица, ОБ Штип, ОБ 
Велес, ОБ Прилеп, ОБ Струга, КБ Битола, УК за радио-
логија Скопје, ЗД Берово, ЗД Пехчево, ОБ Кичево и ОБ 
Гевгелија; 

Со набавката на мамографски апарарати во рамки 
на набавката на нова медицинска опрема, радиолошки-
те кабинети при ОБ Гостивар, КБ Тетово и ОБ Кумано-
во ќе имаат можност за вршење на мамографски прег-
леди и ќе бидат вклучени во Програмата во текот на 
2010 година. 

Во планирањето на програмските активности посеб-
но внимание е посветено на три основни ризик фактори 
за појава на карциномот на дојката: времето на воспо-
ставување на менархата и менопаузата, репродуктивната 
функција и позитивната семејна анамнеза. Притоа, пред-
видени се следните дијагностички постапки:  

  а) Анамнеза: лична и семејна со посебен осврт на 
карцином на дојка во семејството  

  б) Клинички преглед (инспекција и палпација)           
  в) Мамографија-стандардна и незаменлива дијаг-

ностичка метода 
Стандардните мамографски слики се: кранио-кау-

дална (0 степени) и коса (45 ст.), за секоја дојка. Се 
препорачува:  

- базична (нулта) мамографија на 40 годишна во-
зраст .  

- од 40-50-та годишна возраст во интервал од 1-2 
години 

 - од 50-69-та годишна возраст еднаш годишно 
 - над 70 годишна возраст во интервал од 1-2 годи-

ни. 
Кај жени помлади од 40 години, мамографија се из-

ведува само ако за тоа има потреба и со претходна кон-
султација со лекар специјалист за болести на дојката.         

  г) Ултразвук за кој се препорачува следната заче-
стеност на неговата примена: 

-до 40-та годишна возраст еднаш годишно 
-од 40-70 годишна возраст заедно со мамографија, 

еднаш годишно 
-над 70 годишна возраст према потреба 
Ултразвукот не е достатна самостална дијагностич-

ка метода кај жени над 40 год. Зачестената примена на 
ултразвукот зависи од индикацијата и проценката на 
лекарот специјалист за болести на дојката. 

Активностите од оваа Програма ке ги спроведуваат 
јавните здравствени установи кои имаат кабинети за ма-
мографија со потребната опрема и кадар. Вакви кабине-
ти има во Јавните здравствени установи во Републиката. 
Тие ги извршуваат прегледите (мамографски и ЕХО 
прегледи) согласно оваа Програма и согласно доктри-
нарните ставови. Прегледите ќе се закажуваат со теле-
фонско јавување во  здравствените установи, а на поче-
токот на активностите, телефоните за закажување од 
сите здравствени установи вклучени во Програмата ќе 
се објават во печатените и електронски медиуми. 
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Целна група: 
Можност за преглед (мамографски и ехо преглед 

или пак само ехо преглед, согласно погоре наведените 
доктринарни ставови) ќе имаат сите жени над 30-го-
дишна возраст во Република Македонија. 

 
2. Пилот скрининг на ракот на дојката во 4 оп-

штини (Струмица, Велес, Струга и Вевчани). 
  
Како дел од Програмата за рано откривање, дијаг-

ностицирање и лекување на ракот на дојката во Репуб-
лика Македонија во 2010 година, ке отпочне и реализа-
ција на Пилот скрининг за рак на дојка кој ќе се спро-
ведува во 4 општини: Струмица, Велес, Струга и Вев-
чани.  

Пилот скринингот кој ќе се одвива во рамки на про-
грамата ќе биде во целосна согласност со упатствата од 
Европскиот водич за обезбедување на квалитет во 
скринингот и дијагностицирањето на карциномот на 
дојка. 

2.1. Одредување на жените кои треба да се повика-
ат на скрининг. Жените кои живеат во овие општини  
ќе бидат повикувани од страна на Центрите за јавно 
здравје кои го покриваат подрачјето на наведените оп-
штини: ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица, ЈЗУ 
Центар за јавно здравје Велес и  ЈЗУ Центар за јавно 
здравје Охрид. 

2.2. Повикување на жените со одредување на дина-
мика на извршување на прегледите (време и место каде 
што ќе биде направен прегледот). Жените кои живеат 
во овие општини ќе бидат писмено поканувани од 
страна на Центрите за јавно здравје кои го покриват 
подрачјето на наведените општини. 

2.3. Скрининг на повиканите жени. Скринингот ќе 
го спроведуваат четири радиолошки кабинети во след-
ните јавно здравствени установи: Здравствен Дом Вев-
чани, Општа Болница Струга, Општа Болница Велес и 
Општа Болница Струмица. Прегледите на жени кои ќе 
бидат вклучени во скринингот подразбираат само ма-
мографско снимање на дојката во четири проекции, без 
ехо преглед. 

2.4. Координатор на активностите е Министерство-
то за здравство.Пилот скринингот ќе биде Институтот 
за Јавно здравје кој ќе биде задолжен за изготвување и 
водење на Регистер за скрининг на ракот наракот на 
дојка. Центрите за Јавно здравје ќе доставуваат до Ми-
нистерството за здравство тромесечни извештаи и фа-
ктури за извршениот скрининг во Република Македо-
нија изготвени врз основа на извештаи и фактури до-
ставени од извршителот. 

 
Целна група 
Целна група на жени кои ќе бидат повикувани во 

рамки на пилот скринингот се жени на возраст од 50  
до 70 години. 

 
Временска рамка 
Пилот скринингот во овие градови ќе се спроведува 

од 01.03.2010 – 30.11.2010 година, и ќе преставува фи-
нална подготовка за организираниот скрининг на дојка 
кој ќе започне во 2011 година. 

 
3. Здравствено-промотивни активности 
Промотивните и едукативни активности ќе ги спро-

ведуваат граѓански здруженија преку доставување на 
Проекти за реализација на активностите до Министерс-
твото за здравство.  

4. Изведување на медиумска кампања за промо-
ција на скринингот на ракот на дојка 

 
Финансиски средства за реализација на скри-

нинг на ракот на дојката - Табела 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За мамографските прегледи Министерството за 

здравство обезбедува потрошен материјал: рентген 
филмови и средства за развивање на филмот.  

Материјалните трошоци за ехо - прегледите ќе се 
фактурираат од страна на јавно здравствените установи 
до Министерството за здравство (200 денари за ехо-
преглед на дојките). 

Материјалните трошоци за поставувањето на хисто-
патолошката дијагноза ќе се фактурираат од јавноз-
дравствените установи (125 денари за поставена хисто-
патолошка дијагноза). 

 
Табела 4. Потребни финансиски ресурси за Про-

грамата за рана детекција на малигни заболувања 
во Република Македонија 
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Финансирање на програмата: 
   
Активностите предвидени со Програмата ќе се реа-

лизираат во обем на средствата одобрени од Буџетот на 
Република Македонија наменети за Програмата за рана 
детекција на малигните заболувања во Република Ма-
кедонија во висина од 15.000.000,00 денари.  

Распределбата на средствата по Програмата ќе ја 
врши Министерството за здравство квартално на јавни-
те здравствените установи извршители на активности-
те, врз основа на доставени фактури и извештаи за 
реализација на активностите содржани во Програмата. 

Надзор над спроведувањето на Програмата врши 
Министерството за здравство и по потреба поднесува 
извештај до Владата на Република Македонија. 

Здравствените установи кои се извршители во Про-
грамата, најдоцна до 15.01.2011 година да достават до 
Министерството за здравство извештаи за реализира-
ните мерки и активности во 2010 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелите. 

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

 
   Бр. 51-230/1                   Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

366. 
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,  
19/08, 82/08, 88/08 и 115/08) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12.01.2010 година 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА 
МАКЕДОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 

2010 ГОДИНА 
 

I 
Со Програмата за подобрување на конкурентноста 

на македонските производи и услуги за 2010 година (во 
натамошниот текст: Програма) се утврдува начинот, 
условите, критериумите и постапката за користење на 
средства од Буџетот на Република Македонија за 2010 
година, наменети за подобрување на конкурентноста 
на македонските производи и услуги (во натамошниот 
текст: Буџет). 

Средствата од Буџетот наменети за Програмата, ги 
распоредува Министерството за економија. 

 
II 

Средствата од Буџетот во вкупен износ од 
5.196.000,00 денари наменети за подобрување на кон-
курентноста на македонските производи и услуги во 
2010 година, ќе се користат за следниве намени׃ 

 
1. Субвениции за приватни претпријатија во 

вкупен износ од 1.860.000,00 денари 
 
1.1 Надоместување на дел од трошоците на делов-

ните субјекти за сертификација на системи за квали-
тет според ISO стандарди, во износ од 1 200 000 денари 

 
За сертификација на систем за квалитет ISO, Мини-

стерството за економија надоместува 50% од докажани-
те трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 
60.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект – 
барател на средствата  (во натамошниот текст׃ барател).  

За надоместување на дел од трошоците, барателот 
ја доставува следната документација до Министерство-
то за економија: 

- Пријава и барање (се подига од архивата на Мини-
стерството за економија или од веб страницата  
www.economy.gov.mk); 

- Тековна состојба на правното лице издадена од 
Централен регистар на Република Македонија; 

- Уверение за платени даноци издадено од даночни 
органи; 

- Договор помеѓу барателот и сертификационото 
тело акредитирано од Институтот за акредитација на 
Република Македонија или да е во постапка за акреди-
тација од ИАРМ и превод на македонски јазик, склучен 
во текот на 2009 година и тековната 2010 година (дату-
мот на Договорот да е пред датумот на издадениот сер-
тификат); 

- Сертификат издаден од сертификационо тело 
(акредитирано од Институтот за акредитација на Ре-
публика Македонија или сертификационо тело кое е во 
постапка за акредитација) во текот на 2009 година и те-
ковната 2010 година; 

- Сертификат за акредитација на сертификационото 
тело, односно доказ дека истото е во постапка за акре-
дитација и 

- Фактура од сертификационо тело; 
Горенаведената документација се доставува во ори-

гинал или копие заверени на нотар, а преводите на ма-
кедонски јазик да бидат преведени од овластен судски 
преведувач. 

 
Деловниот субјект треба да достави и Извод од бан-

ката депонент или SWIFT во кој се гледа дека целосно 
ја подмирил обврската кон сертификационото тело сог-
ласно Договорот. 

 
1.2 Финансиска поддршка за тренинг на НАССР 

тим за воведување, одржување и модификација на 
НАССР систем, во износ од 300 000 денари 

 
За тренинг на НАССР тим за воведување, одржува-

ње и модификација на НАССР систем, Министерство-
то за економија доделува финансиска поддршка за обу-
ка до три лица од деловниот субјект,  при што за секое 
обучено лице ќе се доделат до 20.000,00 денари. 
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За добивање на финансиска поддршка, барателот 
треба да врши производна дејност од прехранбената 
индустрија или угостителска дејност (ресторан и хо-
тел). При тоа барателот треба  до Министерството за 
економија да ја достави следната документација: 

- Пријава и барање (се подига од архивата на Мини-
стерството за економија или од веб страницата 
www.economy.gov.mk); 

- Тековна состојба на правното лице издадена од 
Централен регистар на Република Македонија; 

- Уверение за платени даноци издадено од даночни 
органи; 

- Договор помеѓу барателот и консултантската куќа за 
тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и мо-
дификација на НАССР систем, склучен во текот на 2009 
година и тековната 2010 година и превод на македонски 
јазик, доколку консултантската куќа е од странство; 

- Сертификат издаден од консултантска куќа; 
- Фактура од консултантската куќа и  
- CV од тренерите акредитирани согласно Законот 

за високо образование и Законот за неформално обра-
зование на Република Македонија. 

Горе наведената документација се доставува во 
оригинал или копие заверени на нотар, а преводите на 
македонски јазик да бидат преведени од овластен суд-
ски преведувач. 

Деловниот субјект треба да достави и Извод од бан-
ката депонент или SWIFT во кој се гледа дека целосно 
ја подмирил обврската кон консултантската куќа, сог-
ласно Договорот. 

 
1.3 Надоместување на дел од трошоците на делов-

ните субјекти за изработено идејно решение за инду-
стриски дизајн на производ пуштен во промет во пос-
ледните три години, во износ од 180 000 денари 

 
За изработка на идејно решение за индустриски ди-

зајн на производ пуштен во промет во последите три го-
дини, Министерството за економија надоместува 50% од 
докажаните трошоци на деловните субјекти, но не пове-
ќе од 30.000,00 денари поединечно за секој барател.  

За надоместување на дел од трошоците, барателот 
до Министерството за економија ја доставува следната 
документација: 

- Пријава и барање (се подига од архивата на Мини-
стерството за економија или од веб страницата 
www.economy.gov.mk); 

- Тековна состојба на правното лице издадена од 
Централен регистар на Република Македонија; 

- Уверение за платени даноци издадено од даночни 
органи; 

- Договор помеѓу барателот и изработувачот на 
идејното решение за индустриски дизајн пуштен во 
промет во 2007, 2008 и 2009 година;  

- Фактура од изработувачот на идејното решение за 
индустриски дизајн на производ;  

- Извод од банката депонент како доказ дека делов-
ниот субјект целосно ја подмирил обврската кон изра-
ботувачот на идејното решение за индустриски дизајн 
на производ согласно Договорот; 

- Решение за признавање на право на индустриски 
дизајн издадено од Државниот завод за индустриска 
сопственост; 

- Изработен примерок од идејното решение за инду-
стриски дизајн на производ, пуштен во промет во 2007, 
2008 и 2009 година, и 

- Испратница до малопродажен објект како доказ 
дека производот е пуштен во промет. 

Горе наведената документација се доставува во 
оригинал или копие заверени на нотар.  

 
1.4 Надоместување на дел од трошоците на де-

ловните субјекти за поднесување на меѓународна 
пријава на патент, односно барање за потполно ис-
питување на пријавата, во износ од 180 000 денари 

 
За поднесување на меѓународна пријава на патент, 

односно барање за потполно испитување на пријавата, 
Министерството за економија надоместува 50% од до-
кажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе 
од 60.000,00 денари поединечно за секој барател.  

За надоместување на дел од трошоците, барателот 
до Министерството за економија  ја доставува следната 
документација: 

- Пријава и барање (се подига од архивата на Мини-
стерството за економија или од веб страницата  
www.economy.gov.mk); 

- Тековна состојба на правното лице издадена од 
Централен регистар на Република Македонија; 

- Уверение за платени даноци издадено од даночни 
органи; 

- Заверена потврда за извршената уплата за меѓуна-
родно поднесување на пријава на патент или барање за 
потполно испитување, издадени од Државниот завод за  
индустриска сопственост; 

- Претходен позитивен извештај од пребарување во 
базите на пријавени и признаени и патенти, издаден од 
Државниот завод за индустриска сопственост. 

Горе наведената документација се доставува во 
оригинал или копие заверени на нотар.  

 
*   *    * 

 
Надоместувањето на дел од трошоците наменети за 

субвенции (точка 1 од Програмата) ќе им бидат испла-
тени на деловните субјекти во зависност од расположи-
вите средства од Буџетот, по редослед на нивно прија-
вување во Архивата на  Министерството за економија. 

Деловните субјекти ќе може да аплицираат во Ми-
нистерството за економија најдоцна до 1 декември 
2010 година.  

 
2. Договорни услуги и други тековни расходи во 

вкупен износ од 3.336.000,00 денари 
 
2.1 Организирање и учество на работилници и 

тркалезни маси во Република Македонија во износ 
од 400.000,00 денари 

Министерството за економија ќе организира семи-
нари, работилници и тркалезни маси во Република Ма-
кедонија, при што целосно  ќе ги покрива следните 
трошоци: 

- Изнајмување на простор; 
- Потребна опрема и материјали; 
- Ангажирање на предавачи и преведувачи и 
- други тековни расходи (расходи за репрезентаци-

ја, објави на огласи и други оперативни расходи). 
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2.2. Презентирање на одделни индустриски гран-
ки на заеднички национален штанд на одредени са-
емски манифестации во странство во износ од 
2.936.000,00 денари 

 
За презентирање на одделни индустриски гранки на 

заеднички национален штанд на одредени меѓународни 
саемски манифестации во странство, Министерството 
за економија целосно ги покрива трошоците за следни-
те намени: 

- Изнајмување на празен саемски простор; 
- Трошоци за пријавување;  
- Внесување во саемски каталог. 
Изборот на саемските манифестации и големината 

на саемскиот простор ќе ги утврди Министерството за 
економија врз основа на интересот на деловните субје-
кти и средствата со кои располага Министерството за 
економија за оваа намена.  

За учество на одредени меѓународни саемски ма-
нифестации во странство, барателот до Министерс-
твото за економија  ја доставува следната документа-
ција: 

- Пријава за  учество на меѓународни саемски мани-
фестации во странство (се подига од архивата на Ми-
нистерството за економија или од веб страницата:  
www.economy.gov.mk); 

- Тековна состојба на правното лице издадена од 
Централен регистар на Република Македонија; 

- Уверение за платени даноци издадено од даночни 
органи. 

Трошоците за саемските манифестации што ќе се 
одржуваат во првата половина на наредната година ќе 
се надоместуваат со средства на Програмата предвиде-
ни во тековната година, со цел навремено обезбедува-
ње на празен саемски простор. 

 
III 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 
програма ќе се грижи Министерството за економија 
кое во рамките на предвидените средства може да вр-
ши соодветни поместувања на планираните износи. 

 
IV 

Министерството за економија, заклучно со 
31.01.2011 година, до Владата на Република Македони-
ја ќе достави извештај за реализaција на Програмата за 
подобрување на конкурентноста на македонските про-
изводи и услуги во 2010 година, во кој ќе бидат опфа-
тени постигнатите резултати со финансиски показате-
ли, како и  образложение за евентуалните отстапувања 
од планираните активности. 

 
V 

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

 
      Бр. 19-6803/1-09               Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година          на Владата на Република 

     Скопје                                    Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

367. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 05/07, 77/08 и 67/09), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.01.2010 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО 
БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ  ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 
 
Болестите на зависности се сериозен и сложен со-

циомедицински, но и општествен проблем, со бројни 
здравствени, социјални и економски последици на пое-
динецот, семејството и општеството во целост.  

Ефикасното решавање на овие проблеми не е мож-
но само со имплементација на здравствените мерки, ту-
ку е потребен сеопфатен, интегративен пристап со 
учество на програмски организирани активности на 
различни субјекти во општеството, во рамките на ре-
сорните институции и организации, како и организаци-
ите во граѓанскиот сектор.   

Болестите на зависност, односно растројствата во 
поведението и душевните растројства предизвикани со 
употреба на психоактивни супстанци во нашето оп-
штество се шират со загрижувачки брзо темпо, пред се 
меѓу младите, а се почесто дури и кај малолетните ли-
ца. Во Република Македонија во изминатите години се 
бележи постојан и прогресивен пораст на употреба и 
злоупотреба на разни психоактивни супстанци, на ле-
галните и нелегалните дроги, поради што во последни-
те години, голем број на лица и нивни семејства поба-
рале помош и третман.  

Употребата и злоупотребата на психоактивни суп-
станци често води до развивање на зависност, која по 
правило има хроничен, рецидивантен и прогресивен 
тек. Најчесто и најмасовно користени легални психоа-
ктивни супстанци, кај нас и во светот се: кофеинот, ни-
котинот и алкохолот, како и седативно - хипнотични 
лекови и аналгетици, додека од илегалните - марихуа-
ната. Во последно време се почесто користени недозво-
лени супстанци се хероинот и кокаинот.  

Точниот број лица што употребуваат, злоупотребу-
ваат или се зависни од разни видови психоактивни суп-
станци останува непознат. Според достапните извори 
на податоци се претпоставува дека во Република Маке-
донија 20.000-30.000 претежно млади лица доаѓаат во 
контакт со разни видови психоактивни супстанци, во 
кои не се вбројуваат зависниците од тутун и алкохол.  

Од легалните психоактивни супстанци во Републи-
ка Македонија најчесто и најмасовно злоупотребуван е 
алкохолот. Се смета дека околу 60.000 лица во Репуб-
ликата имаат проблеми поврзани со консумирање алко-
холни пијалоци. Во последните десетина години по-
стои тенденција за зголемување на  бројот на млади ли-
ца (и под 16 год. возраст), како и на возрасни лица во 
нивниот најпродуктивен период од животот кои злоу-
потребуват алкохол со можност за развивање на завис-
ност. Посебно загрижува фактот дека се почесто се 
евидентираат бремени жени кои со злоупотребата на 
алкохол негативно влијаат врз растот и развојот на 
плодот. Истовремено забележан е пораст на бројот на 
здравствени, семејни и социјални проблеми, но и по-
раст на девијантното однесување кај младите, на кри-
миналитетот и сообракајните деликти поврзани со упо-
требата и злоупотребата на алкохол во Републиката. 



11 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 31 

Злоупотребата на психоактивни супстанци кои ле-
гално се препишуваат, пред се седативно-хипнотични-
те лекови и аналгетици е исто така честа, па дури и ма-
совна појава во Република Македонија, како меѓу во-
зрасните, така и меѓу младите, а се почеста и загрижу-
вачка е и комбинација на овие лекови со алкохол.  

Од илегалните дроги најмасовно користена дрога е 
марихуаната, а помеѓу 8 -10.000 лица се зависници од 
хероин, кои во околу 90% хероинот го злоупотребуваат 
по интравенозен пат. Зависниците од хероин се со се-
риозни здравствени и социјални проблеми. Високото 
ризичното однесување при интравенозната злоупотре-
ба, т.е. опасноста од ширење на брони преносливи ин-
фекции, како по крвен и така и по сексуален пат, пред 
се оние предизвикани од вирусите на ХИВ и Хепатитис 
Б и Ц доведуваат до висок ризик од смртен исход при 
истото.  

Освен тоа, во последниве години, во светот и кај 
нас се бележи пораст на користење и на синтетски дро-
ги од типот на екстази, ЛСД и др., но се зголемува и 
бројот на лица што злоупотребуваат кокаин и крек, 
дрога со чие навлегување во заедницата се смета дека 
се нарушува социјалниот мир и безбедност. Злоупотре-
бата како на легалните така и на илегални дроги придо-
несува и за зголемување на криминалот како и на 
здравствените, социјалните и економските последици.  

И покрај вака алармантните состојби, во изминати-
от период третманот на овие сериозни социо-медицин-
ски појави е скоро целосно препуштен на медицински-
те институции, пред се на психијатриските и се одвива 
на товар на здравството и здравственото осигурување, 
давајќи скромни резултати, во услови на целосно 
отсуство на подршка од другите неопходни системи.  

Третманот на лицата зависни од алкохол актуелно е 
со доминантна психијатријска ориентација и се одвива 
пред се во болнички услови, во трите големи психија-
триски болници во државата (Скопје, Демир Хисар и 
Негорци), а се врши болнички и дневно болнички. Лица-
та зависни од алкохол помалку се лекуваат на одделени-
јата за невропсихијатрија во општите болници во Репуб-
ликата. Со оглед на бројот на зависници од алкохол во 
Републиката (околу 60 000) оваа бројка е недоволна.  

Министерството за здравство со поддршка на СЗО, 
а во согласност со нејзините препораки подготви Стра-
тегија за намалување на штетните последици од злоу-
потреба на алкохол врз здравјето на населението во Ре-
публика Македонија 2008-2012 година, која е усвоена 
на седница на Владата на РМ во август 2007 година. Со 
ова ќе се подобри превенцијата на злоупотреба на ал-
кохол кај младата популација, третманот на лицата-за-
висници од алкохол и на членовите на нивните семејс-
тва, ќе се намалат последиците предизвикани од злоу-
потреба на алкохол како што се повреди и смртни слу-
чаи од сообраќајни незгоди, повреди на работа, инва-
лидитет, намалување на хроничните болести како пос-
ледица на алкохолната болест, и ќе се обезбедат до-
стапни информации за штетите кои ги предизвикува 
злоупотребата на алкохол кај целокупното население. 

Во Република Македонија, се почесто се појавува и 
семејното насилство за кое, во околу 80% е виновна 
злоупотребата на алкохол од страна на насилниците. 
Заради тоа, заложбите на Министерството за здравство 
заедно со Министерството за труд и социјална полити-
ка се усмерени кон донесување на Програми за нивни 
третман кој што може да биде болнички, дневно бол-
нички и во советувалишта со интердисциплинарен 
пристап.  

Лицата зависни од нелегални дроги хоспитално се 
третираат во Психијатриската болница Скопје и поре-
тко во психијатриските болници во Демир Хисар и Не-
горци, додека дневно-болнички третман се спроведува 
во Центарот за превенција и третман на злоупотреба и 
зависност од дроги во Кисела Вода (кој претставува од-
деление на Психијатриска болница Скопје) и во 9 дру-
ги центри во Републиката - Штип, Гевгелија, Охрид, 
Битола, Струмица, Куманово, Кавадарци и Тетово. Во 
тек на 2009 година е отворен уште еден центар за пре-
венција и третман на злоупотреба и зависност од дроги 
за потребите на корисниците од Скопје. 

Хоспиталниот третман се спроведува на 40-тина 
лица на Одделението за детоксикација како и на други-
те одделенија во Психијатриските болници). Во многу 
помал број овие лица се третираат на невропсихијатри-
ските одделенија во општите болници низ Републиката 
(Струмица, Штип, Куманово, Охрид, Битола и др). 
пред се со програми за детоксикација кои даваа скром-
ни резултати кај мал процент лица зависни од хероин.  

Креирањето на ефикасни и достапни терапевтски 
програми за лицата што злоупотребуваат дроги, пред 
се по интравенски пат, со што едновремено успешно ке 
се превенира и ширењето на вирусите на ХИВ, Б и Ц 
жолтицата и други по крвен и сексуален пат преносли-
ви инфекции меѓу истите, како и на европските и свет-
ски стандарди за достапни, флексибилни, ефикасни и 
економични служби, почнато во 2005 година по препо-
раките на СЗО, продолжува и понатаму. Досегашните 
резултати постигнати во соработка со Глобалниот 
фонд е: дисперзија на централизираните служби за пре-
венција и третман на злоупотреба на дроги со вклучу-
вање и на терапијата на одржување со метадон, органи-
зирани по принцип на дневни болници. Во овие служ-
би се лекуваат околу 2000 лица со болести на завис-
ност, а нивниот број секојдневно расте. Отворена е 
служба за превенција и третман на злоупотреба на дро-
ги во КПУ Идризово, со капацитет од најмалку 150 до 
200 лица третирани со метадон.  

Според сето ова, во трите специјализирани психија-
триски болници дневно хоспитално се третираат околу 
150 пациенти со болести на зависност, (алкохолизам и 
зависност од дроги), најчесто во период од три месеци 
од кои 50 пациенти се со судска одлука со изречена 
мерка задолжително лекување и чување во болнички 
услови. Од наведените показатели видно е дека во Ре-
публиката се лекуваат и лица со хоспитализација пове-
ќе од 30 дена, до 90 дена. Освен тоа, голем број лица се 
лекуваат и во дневните болници. 

Предвидено отворање на 3 нови Центри за превенци-
ја и третман од злоупотреба од дроги во Републиката. 

За третман на еден пациент со метадонска терапија 
месечно потребно е: 
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Третманот на пациентот е мултипрофесионален и 
опфаќа терапии – индивидуални и групни со доктор, 
психолог, социјален работник, контрола од специја-
лист психијатар (најмалку една неделно), како и работа 
со работен терапевт. 

Освен метадонскиот третман на пациентите, во пос-
ледните години во борбата на болести на зависност се 
користат и други, современи лекови. Еден од најчесто 
користените е buprenorfin, кој масовно се користи во 
земјите на ЕУ. Тој претставува мешан антагонист-аго-
нист, а неговото примарно дејство е парцијален опои-
ден агонист. Тој делува помалку седациски и еуфорич-
но од останатите опиоиди како хероинот, метадонот и 
морфинот. Заради неговите својства, тој има помал по-
тенцијал за злоупотреба, помало ниво на физичка 
активност, послаби апстиненцијални симптоми и пого-
лем тераписки индекс кој не доведува до депресија на 
респирацијата, застој и смрт. 

Дневната доза се постигнува со 12-14мг., а после 
одредено време се врши дозирање (титрирање) на 
buprenorfin-от со намалување на дозата на одржување и 
обезбедување на помали тераписки дози. 

Се користи и за детиксикациони третмани на паци-
енти предозирани со хероин, метадон и други опијати. 

Заради подобрите тераписки ефекти, посебно кај 
пациенти кои имаат проблеми во третманот со мета-
дон, потребно е да се обезбеди третман со buprenorfin 
за 100 пациенти во 2010 година.  

 
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕА-

ЛИЗАЦИЈА  НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на мерките и активностите предви-

дени со Програмата за здравствена заштита на лица со 
болести на зависности во Република Македонија за 
2010 година се потребни средства за: 

-обезбедување на метадон на 700 лица во дневно-
болнички третман во Центрите за превенција и третман 
од злоупотреба од дроги на дневно-болнички третман, 

-обезбедување на buprenorfin за 100 лица со болести 
на зависност 

-зависници - судски случаи  
-зависници кои се третираат над 30 до 90 дена,   
 За обезбедување на лекување на истите потребни 

се следните  средства:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Судски случаи - зависници: доколку Министерство-

то за правда не обезбеди средства за овие лица, услуги-
те за нив ќе се финансираат од вкупните средства на 
ова Програма.   

Програмата ќе се реализира во обем и содржина на 
средствата одобрени со Буџетот на Република Македо-
нија за 2010 година во висина од 40.000.000,00 денари. 

Средствата предвидени за учеството на осигурено-
то лице во цената на здравствените услуги (партиципа-
ција) во оваа програма според членот 36 од Законот за 
здравствено сигурување се приход на здравствените 
установи, заради што Министерството за здравство ги 
исплаќа на јавните здравствени установи, врз основа на 
доставени фактури за извршени услуги. 

Со оглед на тоа дека здравствениот статус на насе-
лението не претставува константна категорија и истата 
подлежи на варијации во болестите и бројот на пациен-
тите, не може да се предвиди апсолутно точен број на 
заболените, така да е можно трансфер на средствата од 
една во друга позиција. 

Извршители на Програмата се Психијатриските 
болници, Центрите за превенција и третман од злоупо-
треба од дроги и Универзитетската клиника за токсико-
логија. 

Мерките и активностите предвидени со оваа Про-
грама за осигурените лица се финансираат според За-
конот за здравствено осигурување и општите акти на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 

Министерството за здравство месечно ќе ги распре-
делува средствата на здравствените установи изврши-
тели на активностите врз основа на доставени фактури 
и извештаи за реализација на активностите содржани 
во Програмата. 

Здравствените установи кои се извршители на Про-
грамата, најдоцна до 15.01.2011 година да достават до 
Министерството за здравство извештаи за реализира-
ните мерки и активности во 2010 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 

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

 
Бр. 19-6818/1-09               Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година           на Владата на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 
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368. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствената заштита (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 
65/06, 05/07, 77/08 и 67/09), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 12.01.2010 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО 
ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 
 
Проблемите во менталното здравје стануваат се по-

очигледни во светот. Тие претставуваат сериозен и 
сложен социо-медицински, но и општествен проблем, 
со бројни здравствени, социјални и економски после-
дици по поединецот, семејството и општеството во це-
лост. 

Овие заболувања имаат економско влијание на оп-
штеството и големо влијание на квалитетот на животот 
како на поединците, така и на нивните семејства, а ста-
нуваат се поочигледни како во светот така и кај нас. 

Светската здравствена организација проценува дека 
400 милиони луѓе во светот постојано страдаат од мен-
тални и невролошки растројства. Бројот на лица на ко-
ишто периодично им е потребна психијатриска помош 
или некој друг вид на психијатриско/психолошко сове-
тување секако е многу повисок и во основа не може 
точно да се процени. Менталните и бихејвиоралните 
заболувања засегаат повеќе од 25% од вкупната попу-
лација во одреден период од нивниот живот.  

Околу 20% од вкупниот број на пациентите во при-
марната здравствена заштита имале едно или повеќе 
ментални заболувања. До 2020 година се очекува про-
центот на менталните заболувања да се зголеми до 50 %. 

Ефикасното решавање на овие проблеми не е мож-
но само со имплементација на здравствените мерки, ту-
ку е потребен сеопфатен, интегративен пристап со 
учество на програмски организирани активности на 
различни субјекти во општеството, во чија надлежност 
се ресорни институции и установи, со особен акцент на 
социјалниот сектор.  

Заради тоа, Владата на Република Македонија до-
несе Национална стратегија за унапредување на мен-
талното здравје во Република Македонија за 2005-2012 
година во која третманот на менталното здравје мулти-
дисциплинарно и мултипрофесионално, со ресоцијали-
зација и деинституционализација на корисниците, а 
пред се со намалување на стигмата која е присутна на 
овие простори.   

Душевните растројства опфаќаат широк круг на за-
болувања, вклучувајќи ги органските, симптоматските, 
невротските, растројствата во расположението (афе-
ктивни растројства), шизофрениите, шизотипните и на-
лудничавите растројства, душевната заостанатост и 
другите душевни растројства. 

Светските искуства покажуваат дека кај повеќе од 
една половина од вкупно дијагностицираните лица, 
овие растројства добиваат хроничен тек, т.е. периодите 
на подобрување се заменуваат со периоди на влошува-
ње и повторна појава на знаците на растројството. По-
ради природата на болеста, но далеку повеќе како ре-
зултат на општествениот став и предрасуди, во кои до-
минира неприфатеност, маргинализација и отфрлање, 
голем број лица со душевни растројства остануваат 
долготрајно, па дури и доживотно хоспитализирани, 
при што се создава таканаречен хоспитализам.  

Поради наведените состојби, во изминатиот пери-
од, третманот на овој сериозен социо-медицински 
проблем беше скоро целосно препуштен на медицин-
ските, т.е. психијатриските  институции и се одвиваше 
на товар на здравството и здравственото осигурување, 
давајќи скромни резултати. Имено, долготрајниот бол-
нички третман во психијатриските установи, во изми-
натиот период, од една страна беше поврзан со значи-
телни финансиски средства кои претежно беа на товар 
на здравственото осигурување, а од друга страна при-
донесуваше долготрајно болнички третираните лица да 
бидат дополнително стигматизирани, маргинализирани 
и социјално исклучени. Ваквата хоспитализација пре-
дизвикуваше и дополнително влошување на здравстве-
ната состојба. 

Ваквиот пристап се покажа како недоволно ефика-
сен, економски неоправдан и не успеа да обезбеди по-
хуман пристап и третман на лицата со душевни рас-
тројства во нивната социјална средина. 

Заради тоа, а посебно ценејќи го фактот дека и во 
Република Македонија се неопходни реформи во обла-
ста на менталното здравје, во донесената Национална 
стратегија за унапредување на менталното здравје во 
Република Македонија за 2005-2012 година се зацрта-
ни основните определби и цели на здравството во од-
нос на менталното здравје: 

1. Промоција, превенција, одржување и унапреду-
вање на менталното здравје на населението во Репуб-
лика Македонија 
      2. Задоволување на потребите на населението, зе-
мајќи ја предвид неговата разновидност, а притоа обез-
бедувајќи рамноправен пристап до здравствена зашти-
та и почитување на човековите права. 

3. Воспоставување на систем за ментално здравје во 
заедницата. 
       4. Обезбедување на соодветен начин на финансира-
ње на системот за менталното здравје во заедницата. 

Следејќи ги и препораките на СЗО, во Република 
Македонија се премина кон зајакнување на достапно-
ста на овие услуги преку развивање на различни форми 
на вонболнички третман во локалната заедница, содр-
жани во т.н. Центри за ментално здравје во заедницата, 
со целосен сеопфатен дневноболнички третман на па-
циентите. За целосно, адекватно, навремено, ефикасно 
и економично решавање на овие проблеми неопходно е 
вклучување на целата општествена заедница, пред се 
преку соодветните институции и установи во рамките 
на ресорните министерства, а во тесна соработка и ко-
ординација со сите останати заинтересирани субјекти.  

Во моментот во Република Македонија, лицата со 
душевни растројства во најголем број се третирани во 
Универзитетската клиника за психијатрија и трите спе-
цијални психијатриски болници во Скопје, Демир Хи-
сар и Негорци, според регионалниот пристап. Вкупни-
от број на болнички постели во трите психијатриски 
болници е 1.125 од кои во 2/3 од вкупниот капацитет 
на постели се сместени хроничните болни, а во 1/3 од 
постелите акутните болни. Покрај тоа, 530 лица со ду-
шевни растројства се лекуваат во 8-те Центри за мен-
тално здравје кои се прикрепени на Психијатриските 
болници и на Здравствените установи во Републиката.  

Во Универзитетската клиника за психијатрија и во 
трите специјални психијатриски болници во Република 
Македонија - Психијатриска болница Скопје, Психија-
триска болница Демир Хисар и Психијатриска болница 
Негорци болнички се лекуваат повеќе од 2000 лица со 
душевни растројства, од кои: 
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- 770 пациенти се долготрајно хоспитализирани – 
повеќе од 180 дена 
      - 800 пациенти се со просечна хоспитализација од 
182 дена 
      - 190 пациенти се со краткотрајно лекување од 60 
дена 
      - 530 се лекуваат во центри за ментално здравје 
(дневни болници) 

Од болнички лекуваните пациенти: 
      - 120 лица се со судска одлука за изречена мерка за-
должително лекување и чување во психијатриска бол-
ница 
       - 730 се хронични душевни болни за долготрајна не-
га и чување, за кои голем дел од трошоците се на ФЗО 

Лекуваните пациенти/корисници во дневните бол-
ници (Центрите за ментално здравје) во најголем дел се 
лица со хроничен тек на душевното растројства и се на 
долготраен третман. 

Во психијатриските болници се лекуваат и 120 лица 
со изречена судска мерка, за кои болниците не обезбе-
дуваат средства од здравственото осигурување, а голем 
дел од пациентите (околу 730 пациенти) се хоспитали-
зирани повеќе од една година во болниците. Поради 
тоа, во иднина, обврската за плаќање на трошоците за 
долгите хоспитализации потребно е да ја превземат ре-
сорните Министерства. Имено, за третман на осудени-
те лица со душевни растројства, финансиски обврски 
треба да превземе Министерството за правда, преку ре-
довно планирање, издвојување и уплатување на соод-
ветни финансиски средства, а Министерството за труд 
и социјална политика потребно е да ја превземе обвр-
ската за финансирање на долготрајната болничка нега 
и чување на лицата со хронични душевни растројства. 
Лекувањето на овие лица би било и понатаму обврска 
на Министерството за здравство. 

Долгогодишниот престој во психијатриските бол-
ници се должи пред се на неподготвеноста на семејс-
твата и социјалната средина за нивно прифаќање во до-
машни услови, подржани од високиот степен на оп-
штествена стигматизација и маргинализација на овие 
лица во заедницата, како и на развиениот хоспитализам 
кај лицата со душевни растројства кои се долготрајно 
болнички лекувани (несигурност и страв од напуштање 
на болницата). Сето ова е надополнето и со отсуство на 
соодветни служби за прифаќање и третман на овие ли-
ца во местото на живеење. Напуштени и ретко посету-
вани од своите семејства, тие се адаптираат на болнич-
ки услови во кои грижата за нивното здравје, нега и 
престој е целосно препуштена на медицинскиот персо-
нал во здравствените институции.  

Иако дел од овие лица оствариле право на лична 
пензија или социјална помош, истата самите минимал-
но ја користат, поради фактот дека средствата најчесто 
ги користат членови на нивните семејства, кои малку 
се грижат за нив. Од наведеното видлива е комплекс-
носта на проблемот, според кое може да се заклучи де-
ка долготрајниот болнички престој е во голема мерка 
условен од социјалниот момент, а не од потребата за 
исклучиво медицински третман.  

Освен тоа, во овие болници и во психијатриските 
одделенија во Републиката се сместени 970 лица со ду-
шевни растројства кои се во акутна фаза на болеста (до 
180 дена престој). 

Имајќи го во предвид сето наведено, а пред се за 
овозможување на похуман пристап и почитување на 
човековите права на лицата со душевни растројства, 
како и почитување на принципите на достапност, еко-

номичност и ефикасност на психијатриските служби, 
во рамки на реформи во менталното здравје се развива-
ат различни форми на вонинституционално и вонбол-
ничко лекување, за кои во иднина е потребна финанси-
ска поддршка.   

 
 
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА  

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на мерките и активностите предви-

дени со Програмата за здравствена заштита на лица со 
душевни растројства во Република Македонија за 2010 
година потребни се следните средства: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програмата ќе се реализира во обем и содржина на 

средствата одобрени од Буџетот на Република Македо-
нија за 2010 година во висина од 38.000.000,00 денари. 

Во вкупниот број на пациенти на болничко лекува-
ње спаѓаат и 120 судски случаи со изречена мерка за-
должително лекување, за кои Министерството за прав-
да нема обезбедено посебни средства заради што услу-
гите за нив ќе се финансираат од вкупните средства на 
оваа Програма.  

Со оглед на тоа дека здравствениот статус на насе-
лението не претставува константна категорија и истата 
подлежи на варијации во болестите и бројот на пациен-
тите, не е можно да се предвиди апсолутно точен број 
на заболените, така да е можно трансфер на средствата 
од една во друга позиција. 

Со оваа Програма нема предвидено посебна пози-
ција за партиципација затоа што согласно член 34 став 
1 алинеја 3 од Законот за здравствено осигурување, ду-
шевно болните лица се ослободени од партиципација. 

Извршители на Програмата: Универзитетската клини-
ка за психијатрија, Психијатриските болници и останати-
те здравствени установи кои имаат психијатриски одделе-
нија или Центар за ментално здравје, во својот состав.  

Министерството за здравство месечно ќе ги распре-
делува средствата на здравствените установи изврши-
тели на активностите врз основа на доставени фактури 
и извештаи за реализација на активностите содржани 
во Програмата. 

Здравствените установи кои се извршители на Про-
грамата, најдоцна до 15.01.2011 година да достават до 
Министерството за здравство извештаи за реализира-
ните мерки и активности во 2010 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 
 
     Бр. 19-6819/1-09             Заменик на претседателот  
12 јануари 2010 година        на  Владата на Република  
              Скопје                    Македонија, 
                                       д-р Васко Наумовски,с.р. 
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369. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 05/07, 77/08 и 67/09), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.01.2010 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛ-
НИТЕ КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА, ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ ЗА ТРАНСПЛАН-
ТИРАНИ БОЛНИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЦИ-
ТОСТАТИЦИ, ИНСУЛИН, ХОРМОН ЗА РАСТ И 
ЛЕКУВАЊЕ  НА  БОЛНИ ОД  ХЕМОФИЛИЈА  ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

 
Со член 32 од Законот за здравствена заштита, на 

сите граѓани на Република Македонија им се обезбеду-
ва остварување на загарантираните права, потреби и 
интереси на општеството преку Програми што ги доне-
сува Владата на Република Македонија.  

Осигурените лица, правата од здравствената зашти-
та ги остваруваат врз основа на своето здравствено 
осигурување, а согласно Законот за здравствено осигу-
рување. 

Со средствата од оваа Програма се обезбедува 
здравствена заштита за лицата кои се опфтени со Спо-
годбата меѓу Македонската влада и Албанската влада 
за соработка во областа на здравството и медицинските 
науки, a e опфтено и личното учество на граѓаните при 
користењето на здравствената заштита (партиципаци-
ја), која е приход на здравствените установи, согласно 
Законот за здравствено осигурување. 

  
МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 
 
 
 
Основен критериум за започнување на лекувањето 

со дијализа претставува хроничната бубрежна инсуфи-
циенција во терминален стадиум, односно потполно 
отсуство на функцијата на бубрезите. Единствен начин 
на надоместување на функцијата на бубрезите претста-
вува дијализата, процес со кој се врши намалување на 
деградационите продукти (депурација и елиминација 
на вишокот на вода) од крвта, со цел овозможување 
живот на пациентот. 

Согласно доктринарните ставови на медицинската 
наука, за успешно лекување на болните со хронична 
бубрежна инсуфициенција и нивното оспособување за 
вршење на секојдневните активности, оптимално секој 
пациент треба да биде три пати неделно третиран со 
дијализа, односно потребни се 156 дијализи за еден па-
циент годишно. За секоја дијализа потребен е: еден ди-
јализер (се користи еднократно), потрошен материјал, 
лекови за процесот на дијализа и материјални трошо-
ци. Исто така потребни се и редовни лабораториски 
анализи и дијагностички испитувања, кои се пропиша-
ни со Нормите и стандардите за водење на дијализата. 

Во Република Македонија пациентите се дијализи-
раат во Клиниката за нефрологија, Заводот за нефроло-
гија - Струга и во Центрите за дијализа во Скопје (Же-
лезара и Воена Болница), Битола, Велес, Гевгелија, 
Гостивар, Делчево, Дебар, Кавадарци, Кочани, Кума-
ново, Крива Паланка, Прилеп, Струмица, Струга, Тето-
во и Штип. Вкупниот број на пациенти на дијализа во 

Републиката за 2009 година е 1175 и 20 странски др-
жавјани кои се на хроничната дијализна програма сог-
ласно горенаведената Спогодба.  

Според инциденцата на заболувањето, средниот го-
дисен процентуален пораст за инциденцата изнесува 
11%, а средниот годишен процентуален пораст за пре-
валенцата изнесува 5% и е 108,7 на 1 000 000 жители, 
како и со пресметување на морталитетот во изминатите 
години, во 2010 година ќе бидат третирани 1100 лица и 
20 странски државјани. Според тоа, за 1100 + 20 стран-
ски државјани во 2010 година треба да се извршат 174 
720 дијализи. 

За пресметување на вкупните средства кои се по-
требни за странските државјани и партиципацијата за 
сите пациенти кои се на дијализен третман, потребно е 
да се пресмета просечната цена на чинење на еднократ-
на дијализа која варира во зависност од видот на дија-
лизата и здравствената состојба на пациентот. 

Вкупните трошоци по пациент на дијализа (дневна 
дијализа и обавезни трошоци) се 4.400,00 денари.  

Со оглед на тоа што годишно за еден пациент по-
требни се 156 дијализи, просечно вкупните трошоци за 
еден пациент на годишно ниво е 686.400,00денари. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1).Податоците кои се користени се добиени од со-

брани податоци од сите здравствени установи и Фон-
дот за здравствено осигурување на Република Македо-
нија 

 
 
 
Согласно планот и програмата за работа на Универ-

зитетските клиники во Скопје, а почитувајќи ги про-
сторните и кадровските можности и ограничувања, 
планирано е да се извршат приближно 20 пресадувања 
на бубрег. Бројот на трансплантациите зависи и од 
обезбедување на бубрези кои би можеле да се трансп-
лантираат од жив донор или со кадаверична трансплан-
тација. 

За успешноста на трансплантацијата покрај кадров-
ските, просторните и техничките можности, потребно е 
да се обезбедат и имуносупресивни лекови кои ќе го 
спречат процесот на отфрлање на трансплантатот – Mi-
cophenolic acid,  Cyclosporine. Истите се примаат во 
континуитет во понатамошниот период. 

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

Во 2010 година планирано е да се извршат околу 30 
нови пресадувања на коскена срцевина. Транспланта-
цијата на коскената срцевина ќе се врши на Универзи-
тетската клиника за хематологија. За успешноста на 
трансплантацијата на коскена срцевина за сите болни, 
потребно е да се обезбеди имуносупресивниот лек 
Cyclosporin. 
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Осигурените лица правата од здравствената зашти-
та ги остваруваат врз основа на своето здравствено 
осигурување, за партиципација на осигурените лица, 
(како за примателот така и за давателот), средства се 
обезбедуваат преку Буџетот на Република Македонија. 
За прифаќање на трансплантатот се користат следните 
лекови: 

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

Во продолжение се дадени вкупните количини на 
лекови за трансплантирани болни. 

За 20 нови трансплантации на бубрег е потреб-
но:  

Caps. Ciclosporin 600 скатули  
Caps. Micophenolic acid 580 скатули 
За 105 стари случаи потребно е  
Caps. Ciclosporin 3 200 скатули .  
Caps. Micophenolic acid 3060 скатули  
За 30 нови случаи на трансплантација на коске-

на срцевина е потребно:  
250 Amp. Ciclosporin од 250 мг 
Sol. Ciclosporin од 100мг/1мл , 30 скатули   
За 68 стари случаи потребни се: 
Caps. Ciclosporin од 100 мг, 255 скатули  
За 2 случаи на трансплантирани болни на црн 

дроб се потребни:  
Caps. Ciclosporin од 100 мг, 26  скатули  
Caps. Micophenolic acid 55 скатули .  
 
ВКУПНО ЗА ЛЕКОВИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИ-

ЈА СЕ ПОТРЕБНИ:                      54.100.000,00 ден. 
 
 
 
 
 
 
Малигните заболувања претставуваат многу серио-

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

Според статистичките податоци во Република Ма-
кедонија во 2010 година се очекува да има околу 3.000 
заболени од разни видови на малигни заболувања. Во 
лекувањето на заболените од малигни болести учеству-
ваат Институтот за онкологија и радиотерапија, Клини-
ката за хематологија, Клиниката за детски болести, Хи-
руршките клиники и други здравствени установи во 
Републиката. Здравствената заштита се состои од рано 
откривање и ефикасно лекување на заболените.  

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

Со оваа Програма се обезбедуваат средства за пар-
тиципација за осигурените лица, а осигурените лица 
правата од здравствената заштита ги остваруваат врз 
основа на своето здравствено осигурување. 

 
 
 
 
 

Диабетес меллитус е метаболен синдром на висок 
шеќер во крвта, како резултат на апсолутен или релати-
вен недостаток на инсулин и/или инсулинска резистен-
ција со пореметен метаболизам на јаглени хидрати, мас-
ти и протеини и претставува едно од почестите заболу-
вања во Републиката. Се јавува кај околу 5,6% од насе-
лението. Примарно се карактеризира со хипергликемија, 
како и појава на микроваскуларни (ретинопатија, неф-
ропатија и невропатија) и макроваскуларни комплика-
ции (коронарна срцева болест, цереброваскуларна боле-
ст и периферна васкуларна болест), со зголемен морта-
литет и морбидитет и со намален квалитет на живот.  

Според податоците од Клиниката за ендокриноло-
гија - Центарот за дијабетес, во Република Македонија 
инциденца на ова заболување е 225, така да бројот на 
заболените во 2010 година се очекува да биде околу 
110.000 заболени од шеќерна болест, од кои регистри-
рани се 80 000. Од нив околу 9.150 се инсулин зависни 
пациенти.  

 
Постојат неколку видови на дијабетес:  
1. Диабетес меллитус-тип 1 се карактеризира со 

апсолутен недостаток на инсулин и за постигнување на 
нормални вредности на шеќерот во крвта е потребен 
егзоген инсулин. Од овој вид во Република Македонија 
се заболени 1 515 лица. Овој вид на дијабетес е болест 
на младата популација (деца, адолесценти и возрасни), 
од кои на интензивирана инсулинска терапија 1 200 па-
циенти, конвенционална терапија 300 и на инсулинска 
пумпа 27 пациенти, претежно деца. Инсулинот е дел од 
нивната секојдневна терапија, без која исходот е фата-
лен. 

2. Диабетес меллитус - тип 2 опфаќа 90% од сите 
случаи од кои 90% се на инсулинска терапија, а остана-
тите користат таблетарна терапија. Просечна дневна 
доза на инсулин е околу 40 IE (интернационални еди-
ници). 

Најновите истражувања укажуваат дека со примена 
на соодветен третман се постигнува одложување, па 
дури и превенција на долгорочните компликации од 
дијабетесот, кои вклучуваат слепило, бубрежна сла-
бост, срцев и мозочен удар, па дури и гангрена и ампу-
тација на долните екстремитети. Сите овие нарушува-
ња спаѓаат во групата на т.н. хронични дијабетични 
компликации, во чија генеза лежат васкуларни нарушу-
вања. Дијабетичната кетоацидоза и хипогликемиите 
кои спаѓаат во групата на акутните компликации на ди-
јабетесот, можно е да се сведат на минимум со помош 
на едукација на пациентите како и со примена на пре-
вентивни мерки и современ терапевтски третман.   

За дел од овие пациенти (околу 32), потребно е до-
зирање на инсулинот преку инсулинска пумпа која 
овозможува подобрување на целокупната метаболна 
контрола, со цел намалување и спречување на компли-
кациите. За истите се користи потрошен материјал: 
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Од пациентите што користат инсулински пумпи, 22 
пациенти се третираат на Универзитетската клиниката 
за ендокринологија, а 10 пациенти ке бидат третирани 
на Универзитетската Клиниката за детски болести. 

Во лекување на пациентите се користат неколку ви-
диви инсулини, кои се пакувани како сет од 5 пенкала 
х 300 ИЕ=1500 ИЕ, и тоа: 

Novonordisk insulotard HMNL, Mikstard "10", "20" и 
"30" HMNL, Aktrapid HMNL, Novorapid flexpen, 
Novomix "30" flexpen, Levemir flexpen, Sanofi aventis 
Lantus . 

Просечна цена на лекување за еден пациент од ди-
јабетес со 40 ИЕ инсулин како дневна доза е 20.400 де-
нари на годишно ниво. 

Со оваа Програма се обезбедуваат средства за по-
трошен материјал за пациентите кои се на инсулинска 
пумпа и партиципација за осигурените лица, а осигуре-
ните лица правата од здравствената заштита ги оства-
руваат врз основа на своето здравствено осигурување. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хормонот за раст се користи кај децата, кај кои што 

е пореметен процесот на растење пред се заради недо-
статок на овој хормон. Со неговата употреба се воспо-
ставува рамнотежа на сите функции во организмот. 

Во Република Македонија годишно околу 59 деца 
имаат потреба од хормонска терапија. Вкупната бројка 
на деца кои примаат хормон за раст се определува врз 
медицински критериуми.  Хормонот за раст се користи 
за децата кај кои не е завршено затворање на епифиз-
ните рскавици. 

Децата се третираат на клиниката за детски болести 
во Скопје. 

За лекување на децата со проблеми во процесот на 
растење се користи Nordipin-nordilet ампули од 5мг - 
1.5мл, 10мг - 1.5мл  и 15мг - 1.5мл 

Просечни годишни потреби по дете - 600.450,00 
денари 

 
 
 
 
 
Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболу-

вања кои настануваат заради неспособноста на орга-
низмот да создава т.н. фактор VIII или фактор IX во до-
волни количини. Неспособноста на организмот за соз-
давање на овие фактори предизвикува крварења од ми-
кро и макротраумите кои не можат да се сопрат освен 
со употреба на нив, така да доколку овие болни аде-
кватно и навремено не се лекуваат, кај нив можат да 
настанат сериозни компликации, смрт како и траен ин-
валидитет. 

Според податоците на Центарот за хемофилија во 
Републичкиот завод за трансфузиологија во Република 
Македонија се регистрирани 210 пациенти со хемофи-
лија А и 105 пациент со хемофилија Б (вкупно 315 па-

циенти). Лекувањето на пациентите се врши во Репуб-
личкиот завод за трансфузиологија, Клиниката за дет-
ски болести, Клиниката за хирургија, Клиниката за хе-
матологија и останатите здравствени установи во Ре-
публиката. Европската и светската асоцијација на хе-
мофиличарите препорачуваат лекување  со фактор VIII 
или фактор IX. Употребата на фактор VIII  или фактор 
IX е неопходна во лекувањето на овие болни заради 
минимизирање на ризикот од трансмисија на вируси, 
особено на ХИВ - вирусот, поефикасно лекување на 
болните со што би се намалиле трошоците за болничко 
лекување, намалување на последиците кај болните во 
однос на инвалидитет, можност за нивно вклучување 
во секојдневниот живот.  

Во животно загрозувачки ситуации, како и во пре-
вентивни случаи за домашно лекување на пациенти (5 
случаи годишно), потребно е да се употреби и реком-
бинантен фактор VIIA.   

За 210 пациенти со хемофилија А потребни се 
6.000.000 IE фактор VIII. 

За 100 пациенти со хемофилија Б во 2006 година 
потребно е 2.000.000 JE фактор IX. 

За 5 пациенти со хемофилија потребни се 600 амп. 
со рекомбинантен фактор VIIA.  novoseven амп. 

Вкупно за 2010 година потребни се 130.071 000,00 
денари. 

Покрај активностите на лекувањето на пациентите 
со хемофилија, потребен е и интегративен и сеопфатен 
пристап, со цел подобрување на состојбата на пациен-
тите преку рано препознавање и навремено лекување 
на овие пациенти, едукација на нивните семејства и др. 
За таа цел Центарот за хемофилија при Институтот за 
трансфузиона медицина заедно со НВО ги проширува 
досегашните активности со цел прераснување во цен-
тар за сеопфатна грижа.  

Превенција на компликации кај лицата со хемофи-
лија во Македонија се спроведува со редовни (6-12ме-
сечни) контролни прегледи и континуирана едукација 
на медицинскиот персонал и лицата сто хемофилија и 
членовите на нивние семејства.  

Превентивните прегледи кај лицата со хемофилија се 
-  контрола на присуство на вирусни маркери  - a-

HIV, a-HCV i HBsAg 
- определување на нивото на коагулациските фактори 
- определување на присуство на инхибитори  
- хепатални иследувања 
Продолжувањето на континуираната медицинска 

едукацијата на медицинскиот персонал кој е вработен 
во Центарот за хемофилија е преку 

1. Организирање на работилници (3) во трите реги-
онални центри (Тетово, Битола и Штип) за медицин-
скиот персонал инволвиран во лекувањето на хемофи-
лијата, промоција на предностите и придобивките од 
новиот пристап и начини на лекување на полето на хе-
мофилијата 

- работилница за дентално здравје и хемофилија 
- работилница за физиотерапија и рехабилитација и 

хемофилија 
- работилница за жени и коагулопатии 
2.  Работилница за обука на едукатори за полето на 

хемофилијата 
- работилницата ќе биде наменета за лекарите спе-

цијалисти кои ќе бидат одговорни за превентивни прег-
леди на децата во градинките. 
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Подигнување на нивото на едукација на лицата за-
болени од хемофилија и нивните семејства: 

1. едукација на лицата заболени од хемофилија и 
нивните семејства (акцентот ќе биде насочен кон нови-
от концепт за мултидисциплинарен пристап на болните 
од хемофилија) 

- обука за само-администрирање на факторите и 
развој на поефикасен домашен третман 

2. Зајакнување на соработката помеѓу Центарот за 
хемофилија и  Граѓанското здружение на лицата болни 
од хемофилија – Хемолог 

За овие активности потребни се вкупно 302.200,00 
денари. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Програмата ќе се реализира во обем и содржина на 

средствата одобрени од Буџетот на Република Македо-
нија за 2010 година во висина од 40.000.000 денари, од 
кои за партиципација на здравствените установи 
22.437.800,00 денари, 13.728.000 денари за дијализа на 
20 странски државјани кои се опфтени со Спогодбата, 
3.532.800,00 денари за потрошен материјал за 32 лица 
со инсулинска пумпа и 302.200,00ден за секундарна и 
терцијарна превенција на хемофилијата. 

 Средствата предвидени за учеството на осигурено-
то лице во цената на здравствените услуги (партиципа-
ција) во оваа програма според членот 36 од Законот за 
здравствено осигурување се приход на здравствените 
установи, заради што Министерството за здравство ги 
исплаќа на јавните здравствени установи, врз основа на 
доставени фактури за извршени услуги.  

Министерството за здравство месечно ќе ги распре-
делува сретствата на здравствените установи изврши-
тели на активностите врз основа на доставени фактури 
и извештаи за реализација на активностите содржани 
во Програмата.  

За извршените здравствени услуги Министерството 
за здравство ке врши исплаќање на истите се до обезбе-
дување на потребните документи на пациентот за стек-
нување на статус на осигурано лице, со цел пациентот 
да добие континуирана здравствена заштита, а со оглед 
на фактот дека болестите кои се опфатени во програма-
та се животнозагрозувачки и прекинот на терапијата би 
довел до сигурна смрт. 

Со оглед на тоа дека здравствениот статус на насе-
лението не претставува константна категорија и истата 
подлежи на варијации во болестите и бројот на пациен-
тите, не може да се предвиди апсолутно точен број на 
заболените, така да е можно трансфер на  средствата од 
една во друга позиција. 

Здравствените организации кои се извршители во 
Програмата, најдоцна до 15.01.2011 година да достават 
до Министерството за здравство извештаи за реализи-
раните мерки и активности во 2010 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 

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

 
   Бр. 19-6820/1-09                   Заменик на претседателот 
12 јануари 2010 година          на Владата на Република 

     Скопје                                    Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

_____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
 
370. 

О Б Ј А В А 
Договорот за  економска соработка меѓу Владата на 

Република Македонија и Владата на Република Србија, 
склучен во Белград на 22 јули 2009 година, ратифику-
ван со Законот за ратификација на Договорот за еко-
номска соработка меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Србија („Службен весник 
на РМ“ бр. 163/09), е во сила од 12 јануари 2010. 

 
1 февруари 2010 година                     Министер, 

      Скопје                  м-р Антонио Милошоски, с.р. 
__________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

371. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Матејче - 
Општина Липково. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от 
ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Матејче, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-1979/1 

8 февруари 2010 година                        Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 
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372. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Серменин - Оп-
штина Гевгелија. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от 
ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Серменин, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-1980/1 

8 февруари 2010 година                        Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
373. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Визбегово - Оп-
штина Бутел. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-от 
ден од денот на објавувањето на ова решение во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Визбегово, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-1981/1 

8 февруари 2010 година                        Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

374. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ” бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 08.02.2010 го-
дина, го донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-

ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 
На извршителот Панов Благој, со живеалиште во 

Кочани, на ул. „Цар Самоил“ бр. 11, именуван за по-
драчјето на Основен суд Кочани, Основен суд Берово, 
Основен суд Виница и Основен суд Делчево, датумот 
10.02.2010 година, му се определува како ден за отпоч-
нување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
На ден 14.12.2009 година, лицето Панов Благој бе-

ше именувано за извршител за подрачјето на Основен 
суд Кочани, Основен суд Берово, Основен суд Виница 
и Основен суд Делчево, поради што Комората на извр-
шители на РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот 
за извршување („Службен весник на РМ” бр.35/2005 и 
50/2006), одлучи како во изреката на ова решение. 

 
          Бр.01-186                           Комора на извршители  
8 февруари 2010 година          на Република Македонија 

      Скопје                                      Претседател,  
                                   Антонио Коштанов, с.р. 

__________ 
375. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ” бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 08.02.2010 го-
дина, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Раденкова Виолета, со живеалиште 

во Скопје, на ул. „11-ти Октомври“ бр. 16/1-26, имену-
вана за подрачјето на Основен суд Скопје I-Скопје и 
Основен суд Скопје II-Скопје, датумот 01.03.2010 го-
дина, се определува како ден за отпочнување со работа 
како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
На ден 14.12.2009 година, лицето Раденкова Виоле-

та беше именувано за извршител за подрачјето на Ос-
новен суд Скопје I-Скопје и Основен суд Скопје II-
Скопје, поради што Комората на извршители на РМ, 
врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ” бр.35/2005 и 50/2006), одлу-
чи како во изреката на ова решение. 

 
          Бр.01-187                           Комора на извршители  
8 февруари 2010 година          на Република Македонија 

      Скопје                                     Претседател,  
                                    Антонио Коштанов, с.р. 



Стр. 40 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 февруари 2010 
 

376. 
Врз основа на член 34, став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и бр. 
50/2006), Комората на извршители на РМ на ден 
08.02.2010 година, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Родиќ Роза, со живеалиште во 

Скопје на ул. „Тајмишка“ бр. 9 А, именувана за по-
драчјето на Основниот суд Скопје I – Скопје и Основ-
ниот суд Скопје II – Скопје, датумот 01.03.2010 година, 
се определува како ден за отпочнување со работа како 
извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
На ден 14.12.2009 година, лицето Родиќ Роза беше 

именувано за извршител за подрачјето на Основен суд 
Скопје I – Скопје и Основен суд Скопје II – Скопје,  
поради што Комората на извршители на РМ, врз осно-
ва на член 34 став 5 од Законот за извршување („Служ-
бен весник на РМ” бр.35/2005 и 50/2006), одлучи како 
во изреката на ова решение. 

   
        Бр. 01-188                           Комора на извршители 
8 февруари 2010 година          на Република Македонија 
            Скопје                                      Претседател, 

                                              Антонио Коштанов, с.р. 
__________ 

377. 
Врз основа на член 34, став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ на ден 08.02.2010 го-
дина, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Милевски Владе, со живеалиште 

во Битола на ул. „Таки Даскало“ бр. 5, именуван за по-
драчјето на Основниот суд Битола и Основен суд Ре-
сен, датумот 25.02.2010 година, се определува како ден 
за отпочнување со работа како извршител. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
На ден 14.12.2009 година, лицето Милевски Владе  

беше именуванo за извршител за подрачјето на Основ-
ен суд Битола и Основен суд Ресен, поради што Комо-
рата на извршители на РМ, врз основа на член 34 став 
5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ” 
бр.35/2005 и 50/2006), одлучи како во изреката на ова 
решение. 

   
        Бр. 01-201                           Комора на извршители 
8 февруари 2010 година          на Република Македонија 
            Скопје                                      Претседател, 

                                              Антонио Коштанов, с.р. 
__________ 

378. 
Врз основа на член 34, став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ на ден 08.02.2010 го-
дина, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Мажевска Милена, со живеалиште 

во Битола на ул. „Борис Кидрич“ бр. 12/11, именувана 
за подрачјето на Основниот суд Битола и Основен суд 
Ресен, датумот 25.02.2010 година, се определува како 
ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
На ден 14.12.2009 година, лицето Мажевска Миле-

на беше именувано за извршител за подрачјето на Ос-
новен суд Битола и Основен суд Ресен, поради што Ко-
мората на извршители на РМ, врз основа на член 34 
став 5 од Законот за извршување („Службен весник на 
РМ” бр.35/2005 и 50/2006), одлучи како во изреката на 
ова решение. 

   
           Бр. 01-202                        Комора на извршители 
8 февруари 2010 година          на Република Македонија 
            Скопје                                      Претседател, 

                                              Антонио Коштанов, с.р. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 
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