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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

181. 

Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за 

земјоделското земјиште (,,Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата, од-

ржана на 26 ноември  2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на  земјоделско земјиште со непосре-

дна спогодба со  Елизабета Атанасова ул. Димитар Гу-

нов бр.26 Јосифово, за земјоделското земјиште под 

долгогодишен насад кое се наоѓа на КП бр. 1776/2-дел, 

во место викано Рамникот, катастарска култура овош-

тарник, катастарска класа 4, со површина од 5ха 69ар 

16м2, запишана во Имотен лист бр.450 за КО Грчиште. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Договорот за  закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-

чува со времетраење до 28.4.2040 година.  

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот од објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8318/1 Заменик на претседателот 

26 ноември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

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

__________ 

182. 

Врз основа на член 40 став (9) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-

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

53/16), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 8 јануари 2020 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 

НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

АКТИВНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ОБЛАС-

ТА НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за висината на надоместоци за спрове-

дување на активности од јавен интерес од областа на 

здравствена заштита на животните („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 2/16, 115/16, 223/16, 

27/18 и 17/19 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 186/19), Прилoзите 1 и 2 се заменуваат 

со нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел на оваа од-

лука. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 45-9466/1-19 Претседател на Владата 

8 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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183. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 

19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 

196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Републи-

ка Северна Македонија на седницата одржана на 4 ја-

нуари 2020 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

 

1. За генерален секретар на Владата на Република 

Северна Македонија се именува д-р Драги Рашковски, 

досегашен генерален секретар на Владата. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 20-212/1   Претседател на Владата 

4 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

184. 

Врз основа на член 39 став 4 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 

19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 

196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Републи-

ка Северна Македонија на седницата одржана на 4 ја-

нуари 2020 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

1. За заменик на генералниот секретар на Владата 

на Република Северна Македонија се именува Тахир 

Хани, досегашен заменик на генералниот секретар на 

Владата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 20-216/1   Претседател на Владата 

4 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

185. 

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

здравје („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.22/10, 136/11, 144/14, 149/15 и 37/16) и член 16 точ-

ка 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 

87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 

154/15, 192/15, 17/16 и 37/16 и Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија” бр.101/19, 153/19 и 

180/19), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 8 јануари 2020 година, донесе  

 

НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА 

 

1. СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ И 

ЗДРАВСТВЕНА ПРОМОЦИЈА 

 

ВОВЕД 

 

Програмата се изведува со цел да се зачува и унап-

реди здравјето на населението, да се овозможи спрове-

дување на основните функции и задачи на јавното 

здравје преку организирани мерки и активности од 

страна на Социјално-медицинската дејност во Инсти-

тут за јавно здравје и 10-те Центри за јавно здравје.Со 

задачите од оваа дејност се обезбедува остварување на 

загарантираните права, утврдените потреби и интереси 

на сите граѓани во Република Северна Македонија.  

 

ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

 

Стратегиски цели поврзани со унапредување на 

здравјето и превенција на болестите: 

-  Зајакнување на капацитетите за унапредување на 

здравјето; 

- Подобрување на капацитетите на здравствениот 

систем во целост (простор, опрема и кадар) преку рам-

номерна дистрибуција во рамки на здравствениот сис-

тем согласно потребите на различните региони; 

- Воспоставување ефективни и квалитетни здрав-

ствени услуги достапни за секој граѓанин; 

- Работење со цел создавање на потребните човечки 

ресурси за здравје со соодветни вештини и капацитет 

на вистинско место во вистинско време.  

 

ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСПЕШНОСТ НА ПРОГРАМА СО 

ПОЈДОВНА ОСНОВА И ПЛАНИРАН РЕЗУЛТАТ НА 

ГОДИШНО НИВО 

 

1. Процес индикатор:  100 %  реализирани задачи,  

2. Перформанс индикатори: 

- намалени стапки на  морбидитет и морталитет од 

болестите   

- продолжено очекувано траење на живот 
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ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ НА ОДДЕЛ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА СТАТИСТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА ВО 
ИНСТИТУТОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 
I. ВОВЕД 
 
Здравјето на населението, како интердисциплинар-

ното поле фокусирано на анализата на здравствените 
резултати на населението, станува се почест и се пове-
ќе ефикасен начин за борба против многу проблеми во 
областа на здравството на широк домен. Употребата на 
податоци за здравјето на населението станува ефектив-
на и се повеќе се користи како алатка во напорите за 
лекување на распространети здравствени проблеми, не-
заразни болести: дијабетес, малигни неоплазми и срце-
ви заболувања како најчест причинител за морбидитет 
и морталитет и главен јавно здравствен проблем во 21 
век. Податоците за здравствената состојба на населени-
ето, исто така, имаат многу  важна улога во дизајнира-
њето и спроведувањето на здравствените иницијативи 
во заедницата, кои се спроведуваат за промовирање на 
добри здравствени практики. 

 
Приоритетни цели на програмата 
 

 Главна цел на Програма за јавно здравје за 2020 е ге-
нерирање на информации за носители на одлуки на си-
те нивоа на здравениот систем  за  идентификација на  
проблеми и потреби, за одлуки базирани на докази за 
здравствената политика и распределба на ограничени 
ресурси оптимално. 

  
Дополнителни цели на програмата: 
  
1. Зајакнување и подобрување на здравствени сис-

теми за здравствена евиденција, преку генерирање на 
податоци, компилација, анализа и синтеза, комуника-
ција и употреба вклучувајќи ги лични, хартиени и елек-
тронски податоци;  

2. Точни, навремени, релевантни и веродостојни 
евиденции на податоците за здравствени услуги и ка-
дар, анализа на овие информации и за здравствените 
работници за  планерите за здравство и други носители 
- креатори на политики, планери, менаџери, даватели 
на здравствени услуги, заедници, поединци итн. 

3. Зајакнување и подобрување на здравствени алат-
ки вклучувајќи паметни уреди и апликации; со споде-
лување на  информациите на сите нивоа на здравстве-
ниот систем од суштинско значење за развој и импле-
ментација на политиката на здравствениот систем, уп-
равување и регулатива, здравствени истражувања, раз-
вој на човечки ресурси, здравствено образование и 
обука, услуги, испорака и финансирање. 

4. Зајакнување и подобрување на Здравствениот ин-
формативен систем преку мониторинг и евалуација, 
обезбедувајќи предупредување и можност за рано пре-
дупредување, поддршка на управување со пациенти и 
здравствени установи, планирање, поддршка и стиму-
лирање на  истражувања, анализа на здравствената сос-
тојба и трендовите, поддршка на глобалното известу-
вање, и поткрепа на комуникација на здравствени пре-
дизвици за различни корисници. 

5.  Изготвување за Планерите за здравство и носи-
телите на одлуки различни видови на информации, 
вклучувајќи: 

- Детерминанти на здравјето (социо-економски, 
еколошки однесувања, генетски фактори) и контексту-
ални средини во кои функционира здравствениот сис-
тем; 

- влезови во здравствениот систем и сродни про-
цеси, вклучувајќи политика и организација, здравје, 
инфраструктура, објекти и опрема, трошоци, човечки и 

финансиски ресурси, здравствени информации, изгот-
вување  на сет на здравствени идикатори, перформан-
сите или резултатите од здравствениот систем, како 
што се достапноста, пристапноста, квалитетот и упот-
ребата на здравствени информации и услуги, одговор-
ност на системот за потребите на корисниците  

-  здравствени исходи (смртност, морбидитет, епи-
демии на болести, здравствени состојби, хендикеп, бла-
госостојба); 

 
II. Успешноста на Програмата ќе се оценува преку 

основните индикатори на исход: 
 
1. Демографски и социо-економски  индикатори  
2. Индикатори за здравствени услуги и здравстве-

на грижа 
3. Индикатори за здравствени  ресурси 
4. Индикатори на здравствени интервенции и 

унапредување на здравјето 
 

III. МЕРКИ, AКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ НА УСПЕШ-
НОСTA НА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ, 
ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 
Од областа на социјална медицина дел здравствена 

статистика и информатика – во Центри за јавно здравје  
во тек на 2020 година ќе се извршат следниве актив-
ности: 

 
1. Активности во Центри за јавно здравје поврзани 

со прибирање и обработка на збирните и индивидуал-
ните извештаи: 

 
1.1 Прибирање и вршење на логичка и математичка 

контрола на  податоците, компјутерски внес од збирни-
те извештаи за кадар, посети  и утврдени заболувања и 
состојби за IV тромесечие  2019 година. 
Рок на изготвување:              I квартал 2020 година 

 
1.2 Изготвување на полугодишни збирни извештаи 

за кадар и посети  и утврдени заболувања и состојби за 
II полугодие  2019 година 
Рок на изготвување:               I квартал 2020 година 

 
1.3 Прибирање и вршење на логичка и математичка 

контрола на податоците, компјутерски внес и обработ-
ка на податоците од годишни збирни извештаи за кадар 
во здравствени установи за 2019 година  
Рок на изготвување:                       I квартал 2020 година 

 
1.4 Изготвување и вршење на логичка и математич-

ка контрола, компјутерски внес и обработка на подато-
ци за збирните извештаи од кадар, посети и утврдени 
заболувања и состојби од I тромесечие  2019 година. 
Рок на изготвување:              II квартал 2020 година 

 
1.5 Прибирање и вршење на логичка и математичка 

контрола на податоците, компјутерски внес и обработ-
ка на податоците од збирни извештаи за кадар, посети  
и утврдени заболувања и состојби за II тромесечие за 
2019 година  
Рок на изготвување:             III квартал 2020 година 

 
1.6 Изготвување на полугодишни извештаи за кадар 

и посети и утврдени заболувања и состојби за I полуго-
дие 2019  
Рок на изготвување:             III квартал 2020 година 

 
1.7 Прибирање и вршење на логичка и математичка 

контрола на податоците, компјутерски внес и обработ-
ка на податоците од збирни извештаи за кадар, посети  
и утврдени заболувања и состојби за III тромесечие за 
2019 година  
Рок на изготвување:            IV квартал 2020 година 
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1.8 Прибирање, вршење на логичка контрола на по-

датоците од индивидуални извештаи за декември 2019 

година и јануари-ноември 2020 година, компјутерски 

внес и обработка на податоците 

Рок на изготвување:                           континуирано 

 

2. Изготвување на публикација “Збирен извештај за 

вработен кадар во здравствените установи за 2019 го-

дина“ 

Рок на изготвување:                        мај 2020 година 

 

Центарот ќе ги спроведува следните активности: 

- Континуирано прибирање на збирни и индивиду-

ални извештаи - евиденции со дефинирани здрав-

ствено-статистички податоци.  

- Вршење логичка и математичка контрола на приб-

раните податоци 

- Внес на податоците во соодветни апликативни со-

фтверски програми 

- Обработка и анализа на внесените здравствено-

статистички податоци 

- Вршење на логичка  и математичка контрола  на 

обработените податоци 

- Изготвување на годишни (за претходната година) 

и полугодишни здравствено-статистички извештаи на 

ниво на Република Северна Македонија (за тековната 

година) 

- Доставување на годишни (за претходната година) 

и полугодишни здравствено-статистички извештаи на 

ниво на Република Северна Македонија (за тековната 

година) до Министерство за здравство 

- Доставување на здравствено-статистички подато-

ци според дефинирани табели до Државен завод за ста-

тистика 

- Изготвување на здравствено-статистички подато-

ци за потребите на Светска здравстевна организација, 

Уницеф, ОЕЦД, Еуростат и други меѓународни органи-

зации 

- Изготвување на сет на здравствени индикатори, за 

незаразни болести  и др. 

- Изготвување на здравствено-статистички подато-

ци за потребите на другите сектори во Институт за јав-

но здравје 

- Вршење на редовни годишни теренски увиди (и 

по потреба вонредни) во 10 Центри за јавно здравје, а 

по потреба и во здравствени установи на подрачјата 

што ги покриваат Центрите за јавно здравје  

- Давање стручно-методолошка помош и едукација 

од областа на здравствена статистика и информатика 

-  Објавување на обработени податоци на веб стра-

на на Институт за јавно здравје, преку извештаи, пуб-

ликации 

- Давање податоци по барање на корисници соглас-

но Законот за информации од јавен карактер 

Во тек на 2020 година ќе се следи здравствената 

состојба и здравствена заштита на населението на Ре-

публика Северна Македонија, преку спроведување на 

статистичките истражувања од областа на здравството. 

Во Центарот ќе се прибираат и обработуваат збир-

ни и индивидуални статистички извештаи доставени од 

здравствените установи преку одделенијата за здрав-

ствена статистика и информатика при 10-те Центри за 

јавно здравје во Република Северна Македонија.  

 

1. Збирни евиденции 

Збирни извештаи содржат податоци со кои се при-

кажува работата на здравствените установи во Репуб-

лика Северна Македонија, кадарот вработен во нив ка-

ко и податоци за утврдени заболувања и состојби  во 

амбулантно-поликлиничките и диспанзерски дејности. 

Во тек на 2020 година од здравствените установи во 

Република Северна   Македонија преку центрите за јав-

но здравје, во Институтот за јавно здравје ќе бидат дос-

тавени околу  30020 збирни извештаи: 

- Збирни извештаи за II полугодие за 2019 година, 

годишни збирни извештаи за 2019   година, и збирни 

извештаи за IV тромесечие за 2019 година за хигиен-

ската исправност на намирниците и предметите за оп-

шта употреба и извештаи за несреќи на работа; 

- Збирни извештаи за I полугодие за 2020 година и 

тромесечни извештаи за I, II и III тромесечие за 2020 

година. 
 
1.1 Годишни збирни извештаи за кадар и извршена 

работа за 2019 година:  

Од доставените збирни извештаи за 2019 година по 

извршената логична и математичка контрола и компју-

терски внес на податоците, во Центарот ќе се изготват 

годишни збирни извештаи  за 2019 година за Републи-

ката до 31.05.2020 година.  

 

Индикатор:  доставени извештаи до Министерство за здравство 

 

Рок на изготвување:                               Мај  2020 година  

         

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА 

КАДАР И ПОСЕТИ 

БРОЈ НА ИЗГОТВЕ-

НИ ГОДИШНИ ЗБИР-

НИ ИЗВЕШТАИ ЗА 

2019 ГОДИНА 

ВО II КВАРТАЛ 2020 

ГОДИНА  

Извештај на службата за општа 

медицина  образец (3-01-60) 2783 

Извештај на специјалистичките 

служби образец (3-01s-60) 336 

Извештај на службата за ме-

дицина на труд (образец 3-02-60) 42 

Извештај на службата за 

здравствена заштита на деца 

(образец 3-03-60) 1500 
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Извештај на службата за 

здравствена заштита на учи-

лишни деца и младина (обра-

зец 3-04-60) 1870 

Извештај на службата за 

здравствена заштита на жени 

(образец 3-05-60) 320 

Извештај за работата на 

службата за градни болести и 

туберкулоза (образец 3-06-60) 18 

Извештај на службата за кож-

но венерични болести (обра-

зец 3-07-60) 18 

Извештај на службата за рехаби-

литација (образец 3-08-60) 58 

Извештај на службата за заш-

тита и лекување на устата и 

забите (образец 3-09-60) 4770 

Извештај на службата за 

трансфузија (образец 3-10-60) 34 

Извештај за здравствено прос-

ветување (образец 3-13-60) 25 

Извештај за лаборатории (об-

разец 3-14-60) 450 

Извештај за здравствена ис-

правност на храна и предмети 

за општа употреба (образец 3-

15-60) 110 

Извештај на службата за по-

ливалентна патронажа (обра-

зец 3-17-60) 160 

Извештај на службата за бол-

ничко - стационарно лекува-

ње (образец 3-21-60) 180 

Извешај за организационата 

структура и кадарот во облас-

та на здравството (образец 3-

00-60) 4750 

Извештај за несреќа на работа 19 

ВКУПНО 17443 

 

1.2 Полугодишни збирни извештаи за кадар и из-

вршена работа на ниво на Република Северна Македо-

нија за 2020 година:  

 

Од доставените збирни извештаи за I полугодие за 

2020 година и I и II тромесечие  за 2020 година, по из-

вршената логична и математичка контрола и компју-

терски внес на податоците ќе се изготват полугодишни 

збирни извештаи на ниво на Република Северна Маке-

донија за 2020 година  до 30.09.2020 година. 

 

Индикатор:                           доставени извештаи до МЗ 

Рок на изготвување:               Септември  2020 година   

           

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА 

КАДАР И ПОСЕТИ 

БРОЈ НА 

ИЗГОТВЕНИ 

ПОЛУГОДИШНИ 

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАИ 

за I полугодие 2019 

година на ниво на 

Република Северна 

Македонија во III 

квартал на 2020 година 

Извештај на службата за општа 

медицина образец (3-01-60) 2775 

Извештај за работа на специ-

јалистичките служби образец 

(3-01s-60) 335 

Извештај на службата за ме-

дицина на труд (образец 3-

02-60) 42 

Извештај на службата за 

здравствена заштита на деца 

(образец 3-03-60) 1491 

Извештај на службата за 

здравствена заштита на учи-

лишни деца и младина (обра-

зец 3-04-60) 1855 

Извештај на службата за 

здравствена заштита на жени 

(образец 3-05-60) 318 

Извештај за работата на 

службата за градни болести и 

туберкулоза (образец 3-06-

60) 16 

Извештај на службата за 

кожно венерични болести 

(образец 3-07-60) 16 

Извештај на службата за ре-

хабилитација (образец 3-08-

60) 56 

Извештај на службата за заш-

тита и лекување на устата и 

забите (образец 3-09-60) 4767 

Извештај на службата за 

трансфузија (образец 3-10-

60) 36 

Извештај за здравствено 

просветување (образец 3-13-

60) 22 

Извештај за лаборатории (об-

разец 3-14-60) 443 

Извештај за здравствена ис-

правност на храна и предме-

ти за општа употреба (обра-

зец 3-15-60) 105 
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Извештај на службата за по-

ливалентна патронажа (обра-

зец 3-17-60) 156 

Извештај на службата за бол-

ничко - стационарно лекува-

ње (образец 3-21-60) 176 

Извешај за организационата 

структура и кадарот во об-

ласта на здравството (обра-

зец 3-00-60)  

Извештај за несреќа на рабо-

та (образец ИПС) 13 

ВКУПНО 
12606 

 

Софтверска обработка на податоците од збирните 

извештаи ќе се изврши според утврдени апликативни 

програми.  

- Стручно-методолошка помош од областа на 

здравствена статистика  

 

Центарот за здравствена статистика преку теренски 

квартални посети во 10-те центри за јавно здравје во 

Република Северна Македонија ќе спроведе стручно 

методолошка помош за правилна примена на МКБ-10 и 

примената на другите параметри во збирните извештаи 

со цел за квалитетна обработка на податоците од збир-

ните евиденции, како и здравствените установи во со-

работка со стручните лица од центрите за јавно здравје 

на подрачјата што ги покриваат, што ќе допринесе по-

добрување во доставувањето на здравствено-статис-

тичките податоци по однос на квалитет и квантитет. 

 

Индикатор: доставен извештај до МЗ за теренска 

посета и стручно-методолошка помош во Центри за 

јавно здравје 

Рок за известување:                                     квартално 

 

- Квартален мониторинг, координација и верифика-

ција на програмските активности на 10-те Центри за 

јавно здравје со извештај од областа на здравствена 

статистика 

 

Индикатор:                        доставен извештај до МЗ  

Рок за известување:                                      квартално 

 

2.  Здравствени публикации во Република Северна 

Македонија за 2019 година 

Заради поширока достапност за користење на 

здравствено-статистичките податоци од збирните и ин-

дивидуалните здравствено-статистички евиденции во 

тек на 2020 година ќе бидат изготвени следниве публи-

кации:  

 

2.1   Здравствена карта на Република Северна Маке-

донија, 2019 

 

Индикатор:                          доставена публикација 

Рок на изготвување:             Декември 2020 година   

2.2 Амбулантно-поликлинички морбидитет во Ре-

публика Северна Македонија, 2019 

 

Индикатор:                           доставена публикација 

Рок на изготвување:             Октомври 2020 година          

 

2.3 Мрежа на болничките здравствени установи за 

2019 година 

 

Индикатор:                           доставена публикација 

Рок на изготвување:                     Мај 2020 година   

        

2.4  Специјалистички служби во Република Северна 

Македонија во 2019 година 

 

Индикатор:                           доставена публикација 

Рок на изготвување:                    Мај 2020 година   

 

2.5  Кадар во здравствени установи во Република 

Северна Македонија во 2019 година 

 

Индикатор:                           доставена публикација 

Рок на изготвување:             Октомври 2020 година   

  

2.6  Ментални заболувања во Република Северна  

Македонија, 2019 
 
Индикатор:                            доставена публикација  

Рок на изготвување              Ноември   2020 година  

 

 3. Индивидуални евиденции 

 

Во тек на 2020 година од здравствените установи 

преку центрите за јавно здравје во Република Северна 

Македонија, во Институтот за јавно здравје ќе бидат 

доставени околу  75 000 индивидуални евиденции: 

 

Ред. 

бр. 
ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Број на ин-

дивидуални 

евиденции 

кои ќе би-

дат доста-

вени во 

2020 го-

дина 

1 
Пријава на малигна неоплазма - 

обр.бр.3-35-86 
10000 

2 
Индивидуален извештај за шеќер-

на болест - обр.бр.МЗС - 02 
45 000 

3 

Индивидулен извештај  за исхе-

мична болест на срцето - 

обр.бр.МЗС - 03 

7800 

4 
Инвидуален извештај за бубрежна 

инсуфициенција - обр. бр. МЗС - 04 
1850 

5 
Индивидуален извештај за психо-

зи обр. бр. МЗС - 05 
3500 
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6 

Индивидуален извештај за алкохо-

лизам и други зависности - 

обр.бр.МЗС - 06 

2020 

7 

Пријава на професионална болест 

и на лице заболено или оштетено 

од професионална болест обр.бр. 

МЗС 3-36-86 

6 

8 
Индивидуален извештај за ревмат-

ска трска обр. бр. МЗС -  08 
20 

9 
Индивидуален извештај  за инток-

сикација обр.бр. МЗС - 09 
720 

10 
Индивидуален извештај за сообра-

ќајна траума - обр.бр. МЗС-10 
2900 

 11 
Пријава за несреќа на работа 

(обр.ЕТ-8) 

270 

 

 12 Пријава за здравствени работници  18 000 

 

3.1 Регистар за рак на Северна Република  Северна 

Македонија, за 2019 година 

 

Индикатор:             доставена публикација 

Рок на изготвување:                 Јуни 2020 година   

        

3.2  Регистар за шеќерна болест на Република Се-

верна Македонија за  2019 година 

 

Индикатор:                              доставена публикација 

Рок на изготвување:                   Јуни 2020 година  

         

3.3  Регистар за хронично бубрежно заболување  на 

Република Северна Македонија за  2019 година 

 

 Индикатор:                             доставена публикација                             

Рок на изготвување:                   Јуни 2020 година   

    

3.4   Регистар на здравствени работници  на Репуб-

лика Северна Македонија, 2019  година  

 

Индикатор                            доставена   публикација                                                                  

Рок на изготвување:                    Октомври, 2020  

 

3.5   Регистар za психози на Република Северна Ма-

кедонија, 2019 година  

 

Индикатор                           доставена   публикација                                                                  

Рок на изготвување:                    Октомври, 2020  

 

3.6 Болнички морбидитет во Република Северна 

Македонија, 2019 

 

Индикатор:                            доставена публикација 

Рок на изготвување:              Ноември  2020 година  

  

3.7 Информација за здравствени индикатори,  2009-

2019  во Република Северна Македонија  

Индикатор:                             доставена публикација 

Рок на изготвување:                  Јуни 2020 година   

 

3.8   Морталитет во Република Северна Македонија 

во 2019  година 

 

Индикатор:                            доставена публикација 

Рок на изготвување:              Октомври 2020 година   

 

4.  Здравствени публикации во Република Северна 

Македонија за 2019 година по повод на Светски денови 

 

4.1  Малигни неоплазми во Република Северна Ма-

кедонија, 2017-2019 

 

Индикатор:                              доставена публикација 

Рок на изготвување:             Февруари, 2020 година                                                                                             

 

4.2  Состојба со циркулаторни болести во Републи-

ка Северна Македонија, 2017-2019 

 

Индикатор:                          доставена публикација 

Рок на изготвување:         Септември, 2020 година 

 

5.  Одржување и развој на веб-страна на Институт 

за јавно здравје на Република Северна Македонија, из-

готвување публикации, информации, анализи, брошури 

и други материјали преку in-design во PDF формат за 

потребите на Центарот за статистичка обработка на 

здравствените податоци, публицистика и едукација ка-

ко и за потребите на сите сектори во Институт за јавно 

здравје на Република Северна Македонија и Министер-

ство за здравство на Република Северна Македонија. 

 

Рок на изготвување:      Задачата е континуирана 

Индикатор:  квартален извештај за поставени мате-

ријали на веб-страна        

 

6.  Други активности во врска со  спроведување на 

статистичките истражувања во областа на здравството    

 

6.1 По изготвувањето на збирните и индивидуални-

те извештаи ќе се изготват 16 публикациони табели за 

Статистичкиот годишник на Република Северна Маке-

донија, од областа на здравството и организацијата на 

здравствената дејност. 

Задачата е континуирана. 

 

6.2 Изготвување податоци на барање на разни ко-

рисници на здравствено-статистички податоци (внат-

решни и надворешни, вклучувајќи ги и медиумите) во 

форма на табели, дијаграми и информации или презен-

тации, со обем околу 280 табели на годишно ниво. 

Задачата е континуирана.                                         
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186.

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

187. 

Врз основа на член 116 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 

61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ број 124/2019), Управниот одбор 

на Агенцијата за катастар на недвижности донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ 

НА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА, СПРОВЕДУ-

ВАЊЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ОБУКИ 

И ЗА НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБАТА И КО-

РИСТЕЊЕТО НА ПРИХОДИТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на остварување на ме-

ѓународна соработка, спроведување на консултантски 

услуги и обуки и за начинот на распределбата и корис-

тењето на приходите (“Службен весник на Република 

Македонија” бр.132/13) во членот 8  став (1) по зборо-

вите: „Годишната програма за обуки“ се додаваат збо-

ровите: „од областа на геодетските работи и правни ра-

боти ( во понатамошен текст „Годишната програма“)“. 

Прилогот број (1) од ставот (3) на овој член се замену-

ва со нов прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Во членот 9 во ставот (2) зборовите: „чиј составен 

дел е“ се бришат. 

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 

„(3) АКН води Регистар на реализирани обуки во 

кој се содржани податоците за видот на презентацијата, 

насловот на презентацијата, име и презиме на презен-

терот  и институција, како и материјалите од обуката.“.

  

Член 3 

Во членот 10, ставот (2) се менува и гласи:  

„Годишната програма  ја донесува Управниот од-

бор на АКН по предлог на директорот на АКН и тоа 

најдоцна до 15 декември од тековната година за наред-

ната година.“ 

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 

„(3) Управниот одбор на Комората на трговци пое-

динци овластени геодети и трговски друштва за геодет-

ски работи, дава предлози за потребните обуки кои мо-

же да бидат опфатени во програмата за континуирана 

или дополнителна  обука на вработените кај членките 

на Комората.“ 

Член 4 

Членот 11 се  менува и гласи: 

„ АКН ги реализира следните видови на обуки: 

- обуки согласно Годишната програма; 

- посебни обуки по барање за професионални ко-

рисници и други заинтересирани субјекти  

- обуки за престанок на мирувањето за овластување 

за овластен геодет.“ 

 

Член 5 

Во членот 12,  модул 2,  алинеја 4 зборовите: 

„МаКедит системот“ се заменуваат со зборовите: „соф-

твер за обработка на графички и атрибутни податоци“, 

а во модул 3,  алинејата 1 се брише. 

 

Член 6 

По членот 12 се додаваат 3 нови глави, 8 нови нас-

лови и 8 нови члена кои гласат: 

 

„V-a. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ ОД ОБЛАСТА 

НА ГЕОДЕТСКИТЕ И ПРАВНИ РАБОТИ 

 

Опфат на Годишната програма за обуки од областа 

на геодетските и правни работи 

 

Член 12-а 

Годишната програма опфаќа обуки од областа на 

геодетските и правни работи за овластените геодети и 

обуки за професионалните корисници пропишани со 

Годишната програма. 

 

Обука за овластени геодети согласно Годишна  

програма за обуки од областа на геодетските  

и правни работи 

 

Член 12-б 

(1) Овластениот геодет треба да посетува континуи-

рана обука согласно Годишната програма донесена од 

Управниот одбор на АКН. 

(2) Обуката согласно Годишната програма се изра-

зува во бодови. 

(3) За времето, местото и темата на спроведување 

на обуката се известува Комората и истото се објавува-

ат на Веб страната на АКН 15  дена пред нејзиното од-

ржување.  

 (4) За посета на обуката, овластениот геодет плаќа 

надоместок чија висина со одлука ја определува Управ-

ниот одбор на АКН.  

(5) АКН  на овластениот геодет му издава сертифи-

кат за посетена обука, доколку на годишно ниво се 

стекнал со минимум 10 бодови  континуирана обука од 

ставот (1) на овој член. 
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(6) По исклучок на ставот (5) на овој член, АКН  на 

овластениот геодет му издава сертификат за посетена 

обука доколку на годишно ниво  се стекнал со мини-

мум 10 бодови, од кои минимум  7,5 бодови ги стекнал 

со континуирана обука согласно Годишната програма, 

а останатите бодови ги стекнал преку индивидувалните 

обуки пропишани со овој Правилник. 

 

Обуки за професионалните корисници пропишани 

со Годишната програма 

 

Член 12-в 

(1)  АКН реализира обуки пропишани со Годишна-

та програма и за потребите на професионалните корис-

ници. 

(2) За времето, местото и темата на спроведување 

на обуката се известуваат коморите/здруженијата во 

кои членуваат професионалните корисници и истото се 

објавуваат на Веб страната на АКН, 15  дена пред неј-

зиното одржување.  

 (3) За посета на обуката, професионалниот корис-

ник плаќа надоместок чија висина со одлука ја опреде-

лува Управниот одбор на АКН.  

 

V-Б. ПОСЕБНИ ОБУКИ ПО БАРАЊЕ НА ПРОФЕСИ-

ОНАЛНИ КОРИСНИЦИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ 

СУБЈЕКТИ 

 

Опфат на обуката за професионални корисници 

 

Член 12-г 

(1) Обука по барање на професионалните корисни-

ци е обука која не е опфатена во Годишната програма, 

а е содржана во Каталогот на обуки кој го изготвува 

АКН.  

 (2) Обуката може да се организира по барање од 

група на професионални корисници или по барање за 

индивидуална обука. 

 (3) Формата и содржината на барањето од став (1) 

на овој член е дадена во прилог број 2 кој е составен 

дел на овој правилник.  
 
Обука по барање  од група на професионални  

корисници 

 

Член 12-д 

 (1) АКН организира и спроведува обука на профе-

сионалните корисници (нотари, адвокати, извршители, 

банки, проценители, општини, овластени геодети и 

други) по барање од  најмалку  5,  а најмногу до  10  

професионални корисници. 

(2) Обуката од став (1) на овој член се организира 

на тема која  ја избираат професионалните корисници 

од Каталогот на обуки. 

(3) За организирање на обуката од став (1) на овој 

член се поднесува барање во кое се наведува темата од 

Каталогот на обуки. 

(4)  Обуката од став (1) на овој член се одржува во 

тренинг центарот на АКН, а датумот на нејзино одржу-

вање е взаемно определен, но не подолго од 15 (дена) 

од поднесување на барањето. 

(5) За посета на обуката, професионалниот корис-

ник плаќа надоместок чија висина со одлука ја опреде-

лува Управниот одбор на АКН. По исклучок, за посета 

на обуки за професионалните корисници вработени во 

министерствата и другите државни органи не плаќаат 

надоместок. 

 

Индивидуални обуки 

 

Член 12-ѓ 

 (1) Индивидуалните обуки се обуки кои АКН ги 

организира на тема која  ја избира професионалниот 

корисник (овластен геодет, геодет, нотар, адвокат, из-

вршител, итн.) од Каталогот  на обуки. 

(2) За организирање на обуката од став (1) на овој 

член професионалниот корисник поднесува барање во 

кое ја определува темата од Каталогот или Годишната 

програма. 

 (3) Барањето се доставува најмалку 15 (петнаесет) 

дена пред одржување на обуката.  

(4) За посета на обуката, професионалниот корис-

ник плаќа надоместок чија висина со одлука ја опреде-

лува Управниот одбор на АКН. 

(5) Обуката се организира во седиштето на профе-

сионалниот корисник, на датум определен од негова 

страна, во текот на работното време. 

(6) Овластениот геодет за учество на индивидуал-

ната обука се стекнува со 1,5 бод. 
 

Обуки по барање  на  професионални корисници и  

други заинтересирани субјекти 

 

Член 12-е 

(1)  АКН обезбедува обуки во својство на обучувач 

за професионални корисници и други заинтересирани 

субјекти од земјата и странство, кои се организирани 

од нивна страна. 

(2)  За организирање на обуката, субјектите  од став 

(1) на овој член  поднесуваат барање во кое се наведува 

темата на обуката. 

(3)  АКН ги спроведува обуките на начин што склу-

чува договор за спроведување на обуки со кој се регу-

лираат видот и модулот на обуката, времетраењето на 

обуката и висината на надоместокот за спроведување. 

(4)  Обуките од ставот (1) на овој член, ги спроведу-

ваат стручни лица од АКН како обучувачи на работил-

ници и семинари.  
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(5) За обуката, професионалниот корисник плаќа 

надоместок чија висина со одлука ја определува Управ-

ниот одбор на АКН. 

 

„V-В. ОБУКА ЗА ПРЕСТАНОК НА МИРУВАЊЕТО 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ 

 

Опфат на обуката за престанок на мирувањето  

за овластување за овластен геодет 

 

Член 12-ж 

(1) АКН за овластениот геодет кој поднел барање за 

престанок на мирувањето за овластување за овластен 

геодет, организира и спроведува обука. 

(2) Обуката од став (1) на овој член е содржина во 

која се сублимирани сите обуки согласно Годишните 

програми, на кои не присуствувал овластениот геодет 

за време на мирувањето на овластувањето. 

(3)  За посета на обуката од став (1) на овој член, 

овластениот геодет плаќа надоместок чија висина со 

одлука ја определува Управниот одбор на АКН. 

(4) На овластениот геодет кој ја посетил обуката од 

став (1) на овој член, АКН му издава сертификат за по-

сетена обука. 

(5) Формата и содржината на сертификатот од став 

(4) на овој член е дадена во прилог број 3 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Главата VI се менува и гласи:  

 

„НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ“. 

 

Член 6 

Членот 13 се менува и гласи: 

„(1) Обуките уредени со овој правилник, АКН ги 

спроведува преку организирање на работилници, семи-

нари, конференции, работни средби и отворени дебати. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член АКН обу-

ките може да ги организира преку организирање сту-

диски посети на надлежни институции од земјата и 

странство.“ 

 

Член 7 

Членот 14 се брише. 

 

Член 8 

Членот 15 се брише 

 

Член 9 

Членот 16 се брише.  

 

Член 10 

Во членот 18 во став 1 се додава нова алинеја која 

гласи: 

„- овластен геодет “ 

Ставот 2 се брише. 

 

Член 11 

Во член 19 по зборот: „геодетските“ се става запир-

ка и се додава зборот: „правни“, а зборовите: „да е во 

ранг на раководен државен службеник, “ се бришат.  

 

Член 12 

Во член 20 по зборот: „геодетските“ се става запир-

ка и се додава зборот: „правни“. 

 

Член 13 

Во член 21  се додава нов став кој гласи: 

„(2) Надворешните обучувачи од  надлежни органи 

или институции на други земји од областа на геодези-

јата, правото, катастарот на недвижности и информа-

тички работи може да  вршат обука согласно меморан-

думите за соработка  кои АКН ги има потпишано со 

нив.“ 

 

Член 14 

По членот 21 се додава нов член 21-а кој гласи: 

 

„Член 21-а 

 Овластениот геодет од став (1) на овој член го 

предлага Комората на трговци поединци овластени ге-

одети и трговски друштва за геодетски работи, соод-

ветно на областа за која е предвидено да се изврши 

обуката согласно Годишната програма за обуки. Овлас-

тениот геодет за спроведената обука во својство на 

обучувач, се стекнува со 5 бода.“ 

 

Член 15 

Во членот 22 став (3)  зборовите: „без дополните-

лен надомест“ се бришат. 

 

Член 16 

АКН води евиденција за сите посетени обуки и из-

дадените сертификати. 

 

Член 17 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 
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