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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

526. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, како израз на историското паме-
тење, стремежот кон правда и потврдување на непри-
косновената вредност на човековите права во Републи-
ка Македонија, Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4 април 2006 година, донесе  

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
ЗА ИЗВИНУВАЊЕ НА ЖРТВИТЕ ОД РЕПРЕСИ-
ЈАТА ОД РЕЖИМОТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1945 ДО 

1990 ГОДИНА  
1. Собранието на Република Македонија како орган 

на државата и во нејзино име, изразува жалење и им се 
извинува на граѓаните на Република Македонија, како 
и на членовите на нивните семејства на кои во перио-
дот од 1945 до одржувањето на првите повеќепартиски 
парламентарни избори во 1990 година, им е нанесена 
неправда со акти на кривично гонење и други видови 
репресија, кои се осудени без основ и без докази, без 
правна постапка или со нејзино кршење или кршење на 
нивните елементарни права. 
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2. Собранието на Република Македонија смета дека 

е потребно да се создадат законски и други правни ос-
нови за утврдување на поединечните случаи на нео-
правдано репресирање на граѓаните и услови за пра-
ведна сатисфакција за сторените неправди. 

3. Заради целосна реализација на целите од точката 
2 на оваа декларација, Собранието се залага евиденци-
јата за преземените казнени и други мерки на репресија 
што во периодот од 1945 до 1990 година се води во 
Министерството за внатрешни работи да се стави на 
располагање на репресираните граѓани, членовите на 
нивните семејства и нивните застапници, Министерс-
твото за правда, Јавниот обвинител и судовите. 

4. Собранието на Република Македонија, имајќи ја 
предвид улогата и моќта на Комунистичката партија на 
Македонија и Сојузот на комунистите на Македонија, 
како единствен вистински политички субјект на поли-
тичкиот режим во периодот од 1945 година до донесу-
вањето на Законот за изменување и дополнување на За-
конот за општествени организации и здруженија на 
граѓани од март 1990 година, укажува на потребата ар-

С О Д Р Ж И Н А
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хивата на таа општествено-политичка организација да 
се стави на располагање на субјектите од точката 3 на 
оваа декларација, како неопходен услов за расветлува-
ње на случаите на кои истата се однесува. 

5. Оваа декларација ќе се објави во “Службен вес-
ник на Република Македонија”.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Бр. 07-1497/1                              Претседател 

4 април 2006 година          на Собранието на Република 
    Скопје                                     Македонија, 
                                       д-р Љупчо Јордановски,с.р. 

___________  
По извршеното срамнување со изворниот текст е 

утврдено дека во текстот на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за данокот на додадена вред-
ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
33/2006) е направена грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

 
Во членот 27-б по ставот (3) пред зборот “Побли-

ски“, треба да стои бројот “(4)“. 
 
Бр. 10-1369/2        Од Законодавно-правната комисија 

31 март 2006 година       на Собранието на Република 
     Скопје                                   Македонија 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
527. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.03.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА ДАВА-
ЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

Член 1 
Со оваа одлука, Владата на Република Македонија да-

ва согласност на Договор за давање на трајно користење 
на движни ствари, меѓу Министерството за одбрана и Ди-
рекцијата за безбедност на класифицирани информации.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
       Бр. 19-1352/1                      Претседател на Владата 
29 март 2006 година               на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
528. 

Врз основа на член 20, став 1, а во врска со член 16, 
став 2 од Законот за користење и располагање со ствари-
те на државните органи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 29.03.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП  НА НЕДВИЖНА СТВАР   
Член 1 

Со оваа одлука, недвижна ствар, - Објект број 40 во 
Касарната “Гоце Делчев“ во Скопје, во вкупна површи-
на од 1.534,17м2, од кои: приземје со површина од 
187,72м2, кат со површина од 1.194,07м2, тераса со по-
вршина од 74,69м2 и подрум со површина од 77,69м2, 
лоцирани на К.П. бр. 1768/1, КО Кисела Вода II Скопје 
се дава во закуп, без надомест на Првата Детска Амба-
сада “Меѓаши“ - Скопје и на Здружението на самохра-
ни родители “Скопје“ - Скопје. 

Член 2 
Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се да-

ва во закуп, без надомест за период од 2 години од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

Член 3 
Начинот и условите на користењето на недвижната 

ствар од член 1 на оваа одлука ќе се утврдат со договор 
склучен помеѓу Министерството за одбрана и Првата 
Детска Амбасада “Меѓаши“ - Скопје и  

Здружението на самохрани родители “Скопје“ - 
Скопје.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ″Службен весник на Република 
Македонија″.  

Бр. 19-1353/1                       Претседател на Владата 
29 март 2006 година               на Република Македонија, 

     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р.     
___________ 

529. 
Врз основа на член 91 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.03.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ИМЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  

Член 1 
Се запишува право на сопственост на недвижна 

ствар-објект, зграда 1 во површина од 508 м2 и зграда 2 
во површина од 35 м2, во Делчево, ул. “М.М.Брицо“, на 
КП бр. 7053 дел 1, запишан во Имотен лист бр. 1025 за 
КО Делчево на име на Република Македонија, во Јавна-
та книга за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 19-94/2                           Претседател на Владата 

29 март 2006 година               на Република Македонија, 
     Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
530. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
29.03.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИ-

СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
Член 1 

Во Одлуката за престанок на користење и за давање на 
користење на движни ствари („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 108/05), во Спецификацијата на 
движни ствари која е дадена во прилог на Одлуката, по точ-
ка 24 се додаваат три нови точки: 25, 26 и 27, кои гласат: 

 
25.Фиксен голем ормар од оплеменета иверица 1 
26.РИТ ПАТЦХ гига 24 порт с кроне тѕпе5 ед. мер. 1 1 
27.РИТ ПАТЦХ гига 24 порт с кроне тѕпе5 ед. мер. 8 8 

 
Член 2 

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

 
Бр. 19-1036/1                     Претседател на Владата 

29 март 2006 година              на Република Македонија, 
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Ред. 
бр. Назив на движна ствар Кол. 

1. Вега работно биро 160*90 тип 707 1 
2.  Вега подвижна касета тип 720 Ф 1 
3.  Вега компјутерско биро 1 
4. Вега клуб маса 75*45 тип 377 Р 1 
5. Вега клуб кожена фотеља 3 
6. Вега мал ормар 90 тип 602 Р 1 
7. Вега голем ормар 140 тип 621 Р 2 
8. Клуб маса 75*48*45 Компо 1 
9. Тепих Панта 164 х 304 1 
10. Закачалка 2 
11. Вега работно биро 210*90 тип 701 Р 1 
12. Вега работно биро 200*110 тип 703 Р 1 
13. Вега работно биро 240*110 тип 682 Р 1 
14. Вега подвижна касета тип 720 Ф 1 
15. Вега аголен сегмент - полукруг тип 724 Р 1 
16. Кожена фотеља со висок наслон ЛХ 203 В 1 
17. Вега клуб маса 45*110 тип 376 Р 1 
18. Вега клуб кожена фотеља 2 
19. Вега мал ормар 90 тип 602 Р 3 
20. Кожена фотеља со висок наслон ЛХ 2000 12 
21. Телевизор ЕИ 1 
22. Тепих Бухара 1 
23. Тепих Панта 269 х 270 1 
24. Уметничка слика 1 

__________ 
531. 

Врз основа на член 32 став 2 точка 6 од Законот за 
здравствената заштита (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05 и 
111/05) и член 63 точка 7 од Законот за здравствено 
осигурување (“Службен весник на Република Македо-
нија”,бр. 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03 и 
84/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на  29.03.2006 година, донесе   

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2006 ГОДИНА 
 

I. ВОВЕД 
 
Здравјето на мајките и децата претставува приори-

тет во јавното здравство  на глобално ниво, поради што 
и во милениумските развојни цели  голем дел од цели-
те се однесуваат на децата и нивното место во напори-
те на владите во редукцијата на сиромаштијата во све-
тот. Согласно ова, здравствениот систем на Република 
Македонија го продолжува континуитетот во спрове-
дувањето на превентивните мерки и активности за уна-
предување на здравствената состојба и заштитата на 
мајките и децата во 2006 година. 

Во структурата на населението според пол и во-
зраст, учеството на жените во репродуктивен период 
во однос на вкупното население во Република Македо-
нија е 25,8% (или околу 520.000), додека децата од 0-6 
години се застапени со 8,6% (или околу 160.000)∗1).  

Поради своите специфичности, биолошкото значе-
ње на жените условен од природната улога во репро-
дукцијата на населението и мајчинството, интензивни-

                                                                 
∗1) Izvor na podatoci: Statisti~ki godi{nik na Republika 
Makedonija 2004 godina. 

те процеси на растот и развојот кај доенчињата и мали-
те деца, оваа група од населението се карактеризира со 
многу проблеми, потреби и социјално-медицински бе-
лези. Овие специфичности бараат ангажирање на голе-
ми кадровски и материјални средства за спроведување 
на низа мерки од здравствена заштита. 

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

Во примарната здравствена заштита на жените во 
репродуктивен период достигнат е просек од околу 
6000 жени од 15 до 49 година на 1 гинеколог и околу 
650 деца од 0-6 години на 1 лекар во детската заштита. 
Меѓутоа, податоците од подрачје до подрачје се раз-
лични како по однос на достигнатото ниво на здрав-
ствена заштита, така и по однос на бројот на жители на 
еден лекар. 

Со цел да се одржи достигнатото ниво на здравје на 
мајките и децата и избегне колапс во основните здрав-
ствени услуги во текот на економската транзиција и 
трансформацијата на примарната здравствена заштита, 
потребно е да се изнајдат можности за финансирање на 
активна здравствена заштита на жените и децата, со 
кои ќе се подобри квалитетот, а истовремено ќе се 
овозможи: 

- натамошно намалување на стапката на смртноста 
на доенчињата; 

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

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

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

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

торни и дијареални заболувања во детската возраст; 
- едукација заради рационализација на антибиотска 

терапија во детската возраст; 
- здравствено просветување и воспитување за боле-

стите на зависности и сексуално трансмисионите забо-
лувања; 

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

- едукација на жените во репродуктивен период за 
сеопфатно користење на расположивите здравствени 
потенцијали за контрацепција и планирање на семејс-
твото; 

- унапредување на здравствената заштита на жените 
во текот на бременоста и лактацијата; 

- унапредување на интерсекторската соработка со 
државни и меѓународни институции кои се вклучени 
во унапредување на здравјето на мајките и децата. 

 
II. МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО 
НА ЖЕНИТЕ ВО РЕПРОДУКТИВЕН ПЕРИОД 
 

1. Промоција на репродуктивното здравје кај жената 
какопредуслов  за безбедно мајчинство и оптимализа-
ција на услови за правилен раст и развој на децата 

 
Фертилната популација од 15-49 возраст без оглед 

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



Стр. 4 - Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 април 2006 
 

Извршители се здравствените установи од примар-
ната здравствена заштита во рамките на редовните ра-
ботни задачи, како и Заводот за здравствена заштита на 
мајките и деца при Здравствениот дом - Скопје. 

 
2. Совети за контрацепција 

 
Совети за контрацепција кај жените во репроду-

ктивниот период (15-49 година ), при што посебен ак-
цент ќе се даде на жените во руралните подрачја и адо-
лесцентките .  

Извршители се здравствените установи од примар-
ната здравствена заштита во рамките на редовните ра-
ботни задачи, а во соработка со Заводот за здравствена 
заштита на мајки и деца при Здравствениот дом од 
Скопје. 

 
3. Здравствено-воспитна дејност 

 
Оваа мерка опфаќа запознавање на населението со 

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

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

- здравствено-воспитни предавања во основните и 
средните училишта; 

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

- изготвување, печатење и дистрибуција на здрав-
ствено-воспитни средства и научно-истражувачки про-
екти од планирање на семејството. 

Средствата за масовно информирање (радио, ТВ, 
печат) организираат еднаш неделно емисии со содржи-
ни: планирање на семејството, одговорно родителство 
и хуманизација на односите помеѓу половите. 

Извршители се здравствените установи од примар-
ната здравствена заштита во рамките на редовните ра-
ботни задачи, во соработка со Заводот за здравствена 
заштита на мајки и деца при Здравствениот дом од 
Скопје. 

 
4. Заштита на планирана и сакана бременост 
 
Заштитата на планирана и сакана бременост за  

здравствено неосигурени се обезбедува во здравстве-
ните установи од примарна здравствена заштита, сог-
ласно вкупниот број на жени во фертилен период од 
подрачјето на општината што гравитира на услугите на 
таа здравствена  установа.  

 
Пренатална здравствена заштита: 
- за секоја бремена жена  потребно е да се извршат 

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

- најмалку 1 ЕХО преглед од 16 до 20-та гестациска 
недела за откривање на морфолошки аномалии на пло-
дот; 

- високо ризичните и ризичните бремености се упа-
туваат во специјализирани центри за понатамошно сле-
дење; 

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

- се обезбедува во просек 2 патронажни посети, 
особено кај ризичните бремености, бремени помлади 
од 18 години и постари од 35 години, со неповолни со-
цијални услови за живеење и со пониска здравствена 
просветеност. 

Извршители: Здравствените установи во рамките 
на редовните работни задачи, односно патронажните 
служби во Република Македонија во соработка со За-
водот за здравствена заштита на мајки и деца при 
Здравствениот дом од Скопје. 

 
Постпартална заштита: 
- во просек 2 патронажни посети (по леунка и ново-

роденче). Првата посета треба да биде извршена во пр-
вата недела по раѓањето. Здравствените установи ќе до-
стават полугодишен и годишен извештај за извршените 
патронажни посети до Заводот за здравствена заштита 
на мајки и деца при Здравствениот дом во Скопје; 

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца при 
Здравствениот дом во Скопје до Министерството за 
здравство доставува извештај за цела Република за 
претходната година најдоцна до март 2007 година; 

- тироиден скрининг (скрининг на ТСХ) на сите но-
вородени деца во Република Македонија. Скринингот 
ќе се врши во акредитираната лабораторија на Клини-
ката за детски болести при Клиничкиот центар во 
Скопје, а материјал ќе доставуваат сите породилишта 
во државата. Скринингот ќе се врши согласно доктри-
нарните ставови и упатствата на експертскиот тим на 
Клиниката за детски болести при Клиничкиот центар 
во Скопје; 

- скрининг за фенилкетонурија и КАХ или галакто-
земија скринингот ќе се врши согласно доктринарните 
ставови и упатствата на експертскиот тим на Клиника-
та за детски болести при Клиничкиот центар во Скопје; 

Извршител на задачите за трите скрининга е Кли-
никата за детски болести при Клиничкиот центар во 
Скопје, која доставува до министерството за здравство 
квартални извештаи за обемот и потрошените финан-
сиски средства за извршената работа по претходните 
две алинеи. 

- преглед на новородено дете од лекар во домашни 
услови (вкупно за РМ во 2004 година изнесува 1%од 
вкупниот број на раѓања, според СГ на РМ) - по еден 
преглед во првите седум дена по породувањето на се-
кое новородено;  

Задачата ја вршат здравствените установи кои во 
својот состав имаат породилиште и тоа од подрачјето 
на општината. 

 
Здравствено-воспитна дејност 
 
- работа во мали групи, разговор со бремени и ро-

дилки со опфат од 25% од бремените и родилките, осо-
бено во руралните подрачја, каде нивото на хигиенски-
от, социјалниот и здравствениот стандард е пониско; 

- користење на јавни информативни средства - ра-
дио, ТВ и печат во популаризација на безбедно мај-
чинство. 

Извршители: здравствените установи од примар-
ната здравствена заштита и патронажна служба во рам-
ките на редовните работни задачи, во соработка со За-
водот за здравствена заштита на мајки и деца при 
Здравствениот дом во Скопје.   

 
III. МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО 
НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 
 
Здравствената заштита на деца од предучилиш-

на возраст опфаќа: 
- водење регистер за сите живородени деца со отво-

рање на здравствени картони, а за деца родени со ризик 
се води посебен  Регистер во развојните советувалишта 
по пријава од породилиштата  и се отвора “Картон за 
следење на дете родено со ризик” и тимски се следи 
психофизичкиот развој. 
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Сомнителните во заостанување на развојот се ис-
праќаат на верификација за попреченоста, соодветно 
лекување и рехабилитација и понатаму се следат во 
развојното советовалиште. За децата родени со ризик и 
подоцна откриени оштетувања се врши пријавување и 
се води републички регистер за деца родени со ризик и 
деца со пречки во развојот во Заводот за здравствена 
заштита на мајки и деца при Здравствениот дом во 
Скопје. 

- децата кои се со поголем ризик од смрт се распо-
редуваат по групи (деца на вештачка исхрана, со рахи-
тис, со мала родилна тежина, со родители без завршено 
основно образование, со лоши станбени и материјални 
услови во семејството, деца без еден родител, хипотро-
фични, со хронични пнеумопатии, акутни болни и др.). 
За овој дел од детската популација со нагласени здрав-
ствени и социјални ризици, здравствените служби во 
соработка со социјалните служби треба да обезбедат 
поинтензивен надзор во домашни услови преку патро-
нажна служба, со цел да се продолжи со надзорот врз 
состојбата на детето и третман во домашни услови; 

- прегледи и советувања на здраво доенче, во про-
сек по 3 прегледи и просечно годишно по  7 советува-
ња  на ризични деца. Прегледите во III, VI и IX месец 
се систематски прегледи на доенчињата. 

При овие прегледи се врши активен надзор на дете-
то користејќи соматски и развојни скрининг тестови за 
процена на растот и развојот, како и здравствената со-
стојба на детето. Сите резултати од систематските 
прегледи се забележуваат во картоните за систематски 
прегледи: 

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

твртата година од животот со задолжително мерење на 
телесна тежина и висина и проценка на исхранетоста  

 
Патронажна дејност: 
- 1 патронажна посета по доенче. За децата со пого-

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

- патронажната дејност, без оглед од кој тип на ор-
ганизираност е, врши мониторинг на целото семејство 
со посебен акцент на обуката на мајките за правилна 
исхрана на доенчињата и малите деца, личната хигиена 
и хигиената во домаќинството, правилна примена на 
лекарства ординирани од педијатрите, примена на 
средства за орална рехидратација во случај на дијаре-
ални заболувања, сетови за третман на акутни и респи-
раторни заболувања и др. За време на посетите се врши 
и откривање и евидентирање на ризично родени деца и 
деца со пречки во развојот. 

Превентивна здравствена заштита на деца во 
предучилишни установи (детски јасли и градинки): 

- систематски прегледи на деца и по потреба на 
упатување на соодветен третман; 

- здравствено воспитување со примена на соодвет-
ни здравствено воспитни методи и средства за децата, 
родителите и вработените. 

 
IV. АКТИВНОСТИ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА ПРИ ЗДРАВСТВЕ-

НИОТ ДОМ ВО СКОПЈЕ 
 
1. Стручно-методолошка помош во извршувањето 

на задачите кои произлегуваат од Програмата за актив-
на здравствена заштита на мајките и децата во Репуб-
лика Македонија во 2006 година преку: 

- посети на медицински единици на село и органи-
зирање на  патронажна служба во општините, кои има-
ат стапка на смртност на доенчињата над просекот на 
Републиката; 

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

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

- организирање на регионални развојни советували-
шта во Републиката за рана детекција, евиденција, ди-
јагноза и тимско следење на психомоторниот развој на 
ризично родени деца и деца со пречки во развојот спо-
ред унифицирани стандарди, критериуми и методоло-
гии. 

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

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

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

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

- прибирање, следење и анализа на податоците од 
регионалните развојни советувалишта за ризично роде-
ните деца. Во општините каде се уште не се формира-
ни развојни советувалишта податоците ги испраќаат 
соодветните служби од здравствените установи. 

3. Активности за едукација на здравствениот кадар 
кој работи во примарната здравствена заштита според 
стандардите на СЗО/УНИЦЕФ и Стратегијата за здрав-
је преку организација и учество на семинари. Во семи-
нарите ќе бидат вклучени и странски експерти од соод-
ветна област. Континуираната едукација на здравстве-
ниот кадар кој работи во примарната здравствена за-
штита на жени и деца е основен предуслов за импле-
ментирање на современи стандарди на меѓународното 
здравство во рамките на превентивната здравствена за-
штита: 

- изготвување, печатење и дистрибуција на здрав-
ствено-воспитни брошури од областа на заштитата на 
здравјето на мајките и децата во кои ќе бидат внесени 
сите содржини од областа на унапредување на здравје-
то на мајките и децата според најновите препораки на 
СЗО и УНИЦЕФ.  

4. Изготвување и печатење на унифицирана листа 
на ризични фактори по која ќе се евидентираат ризично 
родените деца на цела територија на Републиката, 
образец за пријавување на ризично родените деца и де-
ца со пречки во развојот, единствена форма на реги-
стар на ризично родени деца и деца со пречки во разво-
јот.  

5. Изготвување на унифицирано упатство за работа 
на поливалентната патронажна служба во однос на ор-
ганизација, обем на работа, кадар, опрема, како и по-
требни документациони и евиденциони обрасци за ева-
луација на работата на оваа служба. Ова упатство ќе се 
изготвува во соработка со Републичкиот завод за 
здравствена заштита. 

6. Здравствено воспитна дејност - преку предавања 
во средните училишта со теми: хуман однос меѓу поло-
вите, планирање на семејството со контрацепција, фи-
зиологија на репродукција, превенција на  болести на 
зависности (дрога, алкохол и пушење), превенција на 
сексуално трансмисиони заболувања - вкупно 350 пре-
давања и работа во мали групи. При овие предавања се 
користат аудиовизуелни методи (проекција на видеока-
сети, слајдови и др.). 

7. Заводот за здравствена заштита на мајки и деца 
при Здравствениот дом во Скопје изготвува Предлог-
Програма за активна здравствена заштита на мајките и 
децата за 2007 година, најдоцна до октомври 2006 го-
дина. 
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8. Извештај за спроведување на  Програмата за 
активна здравствена заштита на мајките и децата за 
2006 година со податоци за здравствената состојба и 
заштитата на мајките и децата со предлог-мерки за раз-
решување на приоритетните проблеми во оваа област. 
Рок: јануари  2007 година. 

 
V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
1. За реализација на програмските активности за за-

штита на неосигурените мајки и деца за 2006 година, 
потребни се следните средства: 

 
Ред. 
бр. Назив Износ во 

денари 
1. Пренатални прегледи 2.880 нео-

сигурени бремени жени ( 12% од 
вкупниот број на раѓања) по 4 
прегледи=11.520 прегледи по 200 
денари и по еден ЕХО х 350.00 

 
 

3.312.000,00 
2. Одредување на крвна група  и Rh 

фактор за мајката и детето 2.880 
прегледи х 150,00 денари 

 
432.000,00 

3. Rho-gam (за мајките со негативен Rh 
фактор 430  жени х 3.240 денари) 

 
1.393.200,00 

4. Патронажни прегледи на бреме-
ни жени 2.880 по 2 посети или 
вкупно 5.760 х 100,00 денари) 

 
  

576.000,00 
5. Патронажни прегледи на леунки   

(2.880 по 1 посета х 100.00 денари)  
  

288.000,00 
6. Патронажни прегледи на новоро-

денчиња (2.880 по 1 посета х 
100.00 денари) 

 
288.000,00 

7. Патронажни прегледи на доенчиња 
(2.880 по 1 посета х 100.00 денари) 

 
288.000,00 

8. Лекарски преглед на новороден-
чиња родени во домашни услови  
(500 прегледи  х 320.00 денари) 

 
160.000,00 

9. Систематски прегледи на 2.880 
доенчиња по 3 прегледи вкупно 
8.640 х 320,00 денари 

 
2.764.800,00 

10. Систематски прегледи на деца во 
втора и четврта година по 1 прег-
лед (2.880 х 2 = 5.760 прегледи х 
320 денари) 

 
 

1.843.200,00 
11. Следење на деца родени со ризик 

(500 деца по 2 прегледа х 320,00 
денари) 

 
320.000,00 

12. Активности на Заводот за здрав-
ствена заштита на мајки и деца   

 
300.000,00 

 
13. 

 
Вкупно    

 
11.965.200,00 

 
2. За реализација на програмските активности за си-

те новородени деца во Република Македонија за 2006 
година, потребни се следните средства: 

 
1. Тироиден скрининг на сите ново-

родени деца (~24.000 х 120,00 де-
нари) 

 
2.880.000,00 

2. Скрининг на сите новородени деца  
за фенилкетонурија (~ 24.000×120,00)

 
2.880.000,00 

3. Скрининг на сите новородени за 
КАХ или галактоземија  ( ~24.000 
× 240.00) 

 
5.760.000,00 

4. Вкупно 11.520.000,00
3. Средствата  за покривање на партиципација на оси-

гурените мајки и деца до 1 година во износ од 
4.330.000,00 денари ќе се префрлат на ФЗОМ,  согласно 
Буџетот на Република Македонија за 2006 год. (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 120/05 ). 

4. Мерките и активностите предвидени со оваа  
програма за осигурените лица се финансираат според 
општите акти на Фондот  за здравствено осигурување 
на Македонија, врз основа на договор со здравствените 
установи. 

5. Здравствената заштита на неосигурените лица, 
според оваа програма се користи врз основа на Потвр-
да од соодветната подрачна служба на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија дека тоа лице 
нема ниту еден основ за здравствено осигурување од 
член 5 став 1 од Законот за здравственото осигурување. 
 

Вкупен износ за реализација на Програмата из-
несува 27.815.200,00 денари. 

За Програмата за активна здравствена заштита на 
мајките и децата со Буџетот на Република Македонија 
за 2006 се одобрени 25.330.000,00 денари. Со оглед на 
тоа што дел од активностите од оваа програма се пре-
фрлени во Програмата за здравствена заштита на одре-
дени групи на население и одделни заболувања на гра-
ѓани кои не се здравствено осигурени за 2006 година во 
Република Македонија и дел од одобрениот буџет во 
висина од 12.600.000,00 се префрла во буџетот резер-
виран за спроведување на Програмата за здравствена 
заштита на одредени групи на население и одделни за-
болувања на граѓани кои не се здравствено осигурени 
за 2006 година во Република Македонија. 

  Поради тоа, Програмата за активна здравствена за-
штита на мајките и децата во РМ за 2006 година ќе се 
реализира во висина од 12.730.000,00 денари, а разли-
ката до вкупните средства за реализација на оваа про-
грама во висина од 15.085.200,00 денари ќе се обезбе-
дат со ребаланс на Буџетот на Република Македонија 
за 2006 година и на товар на средствата кои се обезбе-
дуваат од надоместокот што го плаќаат правните лица 
кои што произведуваат или увезуваат тутунски произ-
води кои штетно влијаат на здравјето на населението. 

Буџетот на Република Македонија средствата на 
име партиципација за осигурените мајки и деца до 1 
година ги дозначува до Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија согласно член 36 од Законот за 
здравственото осигурување. 

Здравствените установи кои се извршители во Про-
грамата, најдоцна до 15.01.2007 година да достават до 
Министерството за здравство извештаи за реализира-
ните мерки и активности во 2006 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 

VI. Оваа програма се објавува во “Службен весник 
на Република Македонија“. 

 
      Бр. 19-941/1                        Претседател на Владата 
29 март 2006 година               на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

532. 
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 и 
111/05), и член 63 став 1 точка 7 од Законот за здрав-
ствено осигурување (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 25/00, 34/00, 96/00, 48/01, 50/01, 11/02, 
31/03, 84/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на  29.03.2006 година, донесе   

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДРЕДЕНИ  
ГРУПИ  НА  НАСЕЛЕНИЕ И ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУ-
ВАЊА НА ГРАЃАНИ КОИ НЕ СЕ ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРЕНИ ЗА 2006 ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
Заради обезбедување на здравствена заштита на 

одредени групи  на  население и одделни заболувања 
на граѓани на Република Македонија кои не се здрав-
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ствено осигурени по ниеден основ на здравствено оси-
гурување, а со цел да се обезбеди грижа во чувањето, 
следењето и унапредувањето на здравјето на родилки-
те, доенчињата, децата од 1-18 годишна возраст, лица-
та постари од 65 години и лица без оглед на возраста 
кои заболеле од потешки и заразни заболувања, а кои 
немаат можност за вклучување во задолжителното 
здравствено осигурување, се обезбедуваат средства за 
финансирање на здравствената заштита на товар на 
средствата од Буџетот на Република Македонија и на 
товар на  средствата кои се обезбедуваат од надоместо-
кот што го плаќаат правните лица кои произведуваат 
или увезуваат тутунски производи кои содржат штетни 
влијанија по здравјето на населението. 

Според податоците на Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија, здравствена заштита по овој 
основ на товар на Буџетот на Република Македонија, 
просечно годишно користеле околу 2.880 родилки, 
исто толку доенчиња, околу 5.000 неосигурени деца, 
околу 8.000 неосигурени лица постари од 65 години и 
околу 5.000 неосигурени лица користеле здравствена 
заштита за одредени потешки заболувања. За овој број 
на граѓани се обезбедуваат средства за здравствена за-
штита, на товар на Буџетот на Република Македонија и 
на товар на средствата кои се обезбедуваат од надоме-
стокот што го плаќаат правните лица кои што произве-
дуваат или увезуваат тутунски производи кои содржат 
штетни влијанија по здравјето на населението. Според 
оваа програма неосигурените лица ќе користат услуги 
од примарна здравствена заштита, освен лекови на ре-
цепт од ПЗЗ,  здравствена заштита во болнички услови 
за одредени потешки заболувања, како и породување 
на мајките и лекарски прегледи на доенчињата.  

 Со цел да се обезбедат основни здравствени услуги 
на овие лица, со оваа програма Владата на Република 
Македонија обезбедува средства од Буџетот на Репуб-
лика Македонија за покривање на трошоците при кори-
стење на здравствената заштита. 

Со донесувањето на оваа програма, им се обезбеду-
ва здравствена заштита: 

1. На неосигурените родилки и доенчињата до 1 го-
дишна возраст, следните основни здравствени услуги: 

- интрапартална заштита на родилки (неоперативно 
и оперативно породување), 

-  куративни лекарски прегледи на доенчиња, 
- ортопедски лекарски преглед со ЕХО на доенчиња.  
2. На неосигурени деца од 1 до 18 годишна возраст 

и за лицата постари од 65 години, следните основни 
здравствени услуги: 

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

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

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

- ревматска грозница; 
- прогресивни, нервни и мускуларни заболувања: 

- Duchenne - ова мускулна дистрофија, 
- паркинсонова болест, 
- миотонии, 
- митохондриални миопатии, 
- мијастении, 
- спинални мускулни атрофии, 
- амиотрофична латерална склероза - болести 

на моторен неврон, 
- хередитарни сензомоторни невропатии; 

- прогресивна системска склероза (Sclerodermia); 
- церебрална парализа; 

- мултиплекс склероза; 
- цистични фибрози; 
- епилепсија; 
- пемфигус и лупус еритематодес; 
- дислексија, дисграфија и дислалија (рехабилита-

циони вежби); 
- заразни болести :  

- ХИВ/СИДА, 
- беснило (Lyssa ; Rabies), 
- цревен тифус (Typhus abdominalis), 
- црвенка (Rubeola), 
- детска парализа (Poliomyelitis anteror acuta), 
- бруцелоза (Brucellosis) 
- дифтерија (Diphtheria), 
- дизентерија (Dysenteria bacillaris), 
- туберкулоза (Tuberculosis) 
- ехинококоза (Echinococcosis), 
- заразно воспаление на мозочните обвивки 

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

вирусни хеморагични трески, чума), 
- рововска грозница (Q - треска). 

 
ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ  

НА ПРОГРАМАТА 
 
I. За здравствена заштита на неосигурените родилки и 

доенчиња до 1 годишна возраст потребни се средства за: 
 

1. Интрапартална заштита на родилки  
а) неоперативно породување 
 (15.000.00 денари х 2.400) 
б) оперативно породување-царски рез 
(40.000,00 х 480) 

 
36.000.000,00
 
19.200.000,00

2. Куративни лекарски прегледи на 
доенчиња до 1 година (320,00 денари 
х 2.880 х 4) 

 
 
3.686.400,00 

3. Лекарски ортопедски преглед со ЕХО 
на доенчиња до 1 година (500,00 денари 
х 2.880 х 1) 

 
 
1.440.000,00 

 
                                                    Вкупно 

 
60.326.400,00

 
II. За здравствена заштита на неосигурени деца од 1 

до 18 годишна возраст потребни се средства за: 
 

1. Општ лекарски преглед (320,00 
денари х 5.000) 1.600.000,00 
2. Основни дијагностички испитувања 
- лабораторија и рендген (500,00 
денари х 5.000 х 50%) 

 
1.250.000,00 

3. Итна медицинска помош (800.00 
денари х 5.000 х 30%) 1.200.000,00 
4. Лекување во болнички услови 
(900,00 денари болнички ден х 5.000 х 
30% х 5 дена) 

 
6.750.000,00 

5. Итна стоматолошка здравствена 
заштита (250,00 денари х 5.000  х 30%) 

 
375.000,00 

 
                                                    Вкупно 

 
11.175.000,00 
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III. За здравствена заштита на неосигурени лица 
постари од 65 годишна возраст потребни се средства за: 

 
1. Општ лекарски преглед (320,00 
денари х 8.000) 2.560.000,00 
2. Основни дијагностички испитувања 
- лабораторија и рендген (500,00 х 
8.000 х 50%) 

 
2.000.000,00 

3. Итна медицинска помош (800,00 х 
8.000 х 30%) 1.920.000,00 
4. Лекување во болнички услови 
(900,00 болнички ден х 8.000 х 20% х 
10 дена) 

 
14.400.000,00 

5. Итна стоматолошка здравствена 
заштита (250,00 х 8.000  х 10%) 

 
200.000,00 

 
                                                    Вкупно 

 
21.080.000,00 

 
IV. За лекување во врска со наведените заболувања 

од точка 3 на  оваа програма, потребни се средства за: 
 

1. Општ лекарски преглед (320,00 
денари х 5.000) 1.600.000,00 
2. Основни дијагностички испитувања 
- лабораторија и рендген (500,00 х 
5.000 х 50%) 

 
1.250.000,00 

3. Лекување во болнички услови 
(900,00 болнички ден х 5.000 х 20% х 
5 дена) 

 
4.500.000,00 

 
                                                    Вкупно 7.350.000,00 

 
Вкупно потребни средства за активности од табела 

I, II, III и IV изнесуваат  99.931.400,00 денари. 
 
V. Партиципација за осигурените лица во врска со ле-

кувањето на заболувањата од точка 3 на оваа програма. 
 

Партиципација 12.000 осигурени лица 
х 4.917,00 денари партиципација 59.004.000,00 

 
Вкупно потребни средства за реализирање на оваа 

програма се 158.935.400,00 денари. 
Програмата ќе се реализира во обем и содржина на 

средствата одобрени од Буџетот на Република Македо-
нија за 2006 година во висина од 8.600.000,00 денари и 
12.600.000,00 денари кои се преземаат од Програмата 
за активна здравствена заштита на мајките и децата во 
РМ за 2006 година за покривање на трошоците за нео-
сигурените родилки и доенчиња до 1 годишна возраст, 
обезбедени со Буџетот на Република Македонија за 
2006 година, а од надоместокот што го плаќаат правни-
те лица кои што произведуваат или увезуваат тутунски 
производи кои штетно влијаат по здравјето на населе-
нието во висина од 129.133.400,00 денари. 

Министерството за здравство квартално ќе ги рас-
пределува средствата на здравствените установи извр-
шители на активностите врз основа на доставени фак-
тури и извештаи за реализација на активностите содр-
жани во програмата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средствата предвидени за партиципација во оваа 
програма, Министерството за здравство ги дозначува до 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија сог-
ласно прописите за ослободување од партиципација и врз 
основа на фактички документирана евиденција за осло-
бодување од партиципација на корисниците на здравст-
вените услуги за основите наведени во оваа програма. 

Здравствените установи и Фондот за здравствено 
осигурување имаат обврска најдоцна до 15.01.2007 го-
дина да достават до Министерството за здравство из-
вештаи за реализацијата на средствата и наменското 
користење на истите планирани со програмата. 

VI. Оваа програма се објавува во “Службен весник 
на Република Македонија”. 

 
      Бр.19-1426/1                  Претседател на Владата 
29 март 2006 година          на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________  

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

67. 
Врз основа на член 13 став 4 од Законот за вршење 

нотарски работи (“Службен весник на РМ“ бр. 59/96 и 
25/98), Претседателот на Нотарската комора на Репуб-
лика Македонија, на ден 04.04.2006 година, го донесе 
следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА  

1. Именуваните нотари: 
1. Снежана Драшко Ѓорѓеска-Видоеска - за подрач-

је на Основен суд Тетово; 
2. Весна Добри Митровска - за подрачје на Основен 

суд Крива Паланка 
ќе започнат со работа на ден 12.04.2006 година. 
2. Решението влегува во сила веднаш со неговото 

донесување. 
3. Решението да се објави во “Службен весник на РМ“. 
 
                                                  Претседател  

на Нотарска комора на Република 
                                                   Македонија, 
                                      Златко Николовски, с.р. 

__________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
 

Врз основа на член 63 од Законот за данокот на до-
бивка - пречистен текст (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 27/06), Државниот завод за стати-
стика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

МАРТ 2006 ГОДИНА 
 
Движењето на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари - март 2006 година во однос на 
просечните цени на мало во 2005 година изнесува 2,8%. 

 
             Директор,  

Апостол Симовски, с.р.  
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