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 определени со Буџетот на Република Македонија за 2004 
година, во раздел 04001 1- Влада  на Република Македо-
нија, програма 12 - Европска интеграција, ставка 426 - до-
говорни услуги и потставка 426514-образовни услуги. 

Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13.04.2004 година, донесе 

 Покрај средствата од став 1 од оваа одлука за фи-
нансирање за истата намена можат да се користат и 
средства од странски донатори согласно склучените 
договори. 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ 
ВРШИ СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РА-
БОТИ НА ВЛАДАТА НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 2 
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за 

финансирање на постдипломски студии од областа на 
ЕУ и тоа европско законодавство, економија и политика 
на ЕУ и општи/мултидисциплинарни студии за ЕУ. 

 
Член 1 

Во Уредбата за условите и начинот на користење на 
услугите што ги врши Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 8/98, 22/00, 
75/02 и 9/03), во член 49-ѓ се додава став 3, кој гласи: 

 
Член 3 

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за 
кандидати коишто веќе се запишани на универзитетите 
во странство од областа на ЕУ и тоа европско законодав-
ство, економија и политики на ЕУ и општи/мултидис-
циплинарни студии за ЕУ, за учебната 2004/2005 годи-
на, а немаат обезбедени финансиски средства за покри-
вање на истите по друг основ. 

�Службата не врши резервација на авионски билети за 
службени патувања во странство за Министерството за 
правда во постапувањето по предметите од областа на ме-
ѓународната правна помош, екстрадиција и трансфер.�.  

Член 2  Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. 

Член 4 
Средствата од член 1 од  оваа одлука покриваат шко-

ларина, сместување и исхрана. к  Бр. 23-1197/1     Заменик на претседателот Член 5 13 април 2004 година             на Владата на Република Постапката на избор на кандидати за користење на 
средствата за постдипломски студии се остварува по 
пат  конкурс. 

    Скопје                Македонија,  
     Радмила Шекеринска, с.р. 

 на ___________ 
406. Член 6 
Врз основа на член 42 од Законот за државните 

службеници (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 
40/03, 85/03 и 17/04), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.04.2004 година, донесе 

Кандидатите за доделување на средства за финан-
сирање на постдипломските студии да ги исполнуваат 
следните критериуми и услови: 

- да се државјани на Република Македонија; 
- да имаат завршено четиригодишни студии (факул-

тет);  
О Д Л У К А 

- солидно да го познаваат англискиот јазик, а позна-
вањето на друг јазик од земјите членки на ЕУ ќе прет-
ставува предност; 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА 
 ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ  

Член 1 - да се запишани на постдипломски студии за 
2004/2005 година на универзитетите во странство и тоа 
европско законодавство, економија и политики на ЕУ и 
општи/мултидисциплинарни студии за ЕУ. 

Согласно вкупниот број на државни службеници 
распоредени по соодветни звања за тековната 2004 го-
дина, се утврдува вредност на бодот за платите на др-
жавните службеници во износ од 40,10 денари.   Член 7 Член 2 Конкурсот за прибирање на пријави од заинтереси-

рани кандидати за доделувањето на средствата од член 
1 од оваа одлука наменети за финансирање на постдип-
ломски студии го распишува Секторот за европска ин-
теграција при Генералниот секретаријат на Владата на 
Република Македонија и го објавува во дневниот печат 
во т аење од 15 дена од денот на неговото објавување. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�, а ќе 
се применува од 01.04.2004 година до 31.12.2004 година.  
       Бр. 23-1400/1                   Заменик на претседателот 
13 април 2004 година             на Владата на Република     
          Скопје                                        Македонија, р                                              Радмила Шекеринска, с.р. Член 8 ___________ За спроведување на конкурсот и изборот на канди-

датите генералниот секретар на Владата на Република 
Македонија формира Комисија составена од претседа-
тел  четири члена. 

407. 
Врз основа  на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003),  Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 13 април 
2004 година, донесе 

 и 
Член 9 

Комисијата врши избор од пристигнатите пријави 
за користење на средствата од член 1 на оваа одлука.  

О Д Л У К А 
За извршениот избор на кандидати се известуваат 

сите кандидати кои се пријавиле на конкурсот во рок 
од 8 дена од извршениот избор. 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИП-
ЛОМСКИ СТУДИИ ОД ОБЛАСТА НА ЕУ ВО 

СТРАНСТВО ЗА 2004/2005 ГОДИНА   Член 10 Член 1 
Генералниот секретаријат на Владата на Република 

Македонија ги презема неопходните активности за из-
вршување на плаќањето на стипендиите на избраните 
кандидати на универзитетите во странство. 

Со оваа одлука, Владата на Република Македонија 
доделува средства во висина од 5.000.000 денари за под-
дршка на определен број постдипломски студии во 
странство за 2004/2005  година во рамките на средствата 
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Член 11 
Генералниот секретар на Владата склучува договор 

со избраните кандидати чиишто постдипломски студии 
ги финансира Владата, со кој истите се обврзуваат да 
работат во органите на државната управа во период од 
најмалку три години од нивното завршување на после 
дипломските студии.  

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
       Бр. 23-1317/1                  Заменик на претседателот 
13 април 2004 година            на Владата на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
408. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13.04.2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-
ТЕХНИЧКО СРЕДСТВО 

 
1. Со оваа одлука од Министерството за одбрана на 

Радио-аматерскиот клуб �Иљо Антески-Смок� од Тето-
во, се преотстапува без надомест една кратко бранова 
радиостаница ФТ-101 Б, со сериски број 5 Ц119843, 
потекло јапонско, година на производство 1976 година. 

2. Примопредавањето на материјално-техничкото 
средство да се изврши меѓу Министерството за одбра-
на и Радио-аматерскиот клуб �Иљо Антески-Смок� од 
Тетово. 

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

 
Бр. 23-477/1                   Заменик на претседателот  

13 април 2004 година             на Владата на Република  
          Скопје   Македонија, 
     Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
409. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13.04.2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-
ТЕХНИЧКО СРЕДСТВО 

 
1. Со оваа одлука од Министерството за одбрана на 

Радио-аматерскиот клуб �Стево Патако� од Битола, се 
преотстапува без надомест една кратко бранова радио-
станица ФТ-101 Е, марка YAESU, со регистарски број 
361699, потекло јапонско, година на производство 1978 
година. 

2. Примопредавањето на материјално-техничкото 
средство да се изврши меѓу Министерството за одбрана 
и Радио-аматерскиот клуб �Стево Патако� од Битола. 

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

 
Бр. 23-478/1                   Заменик на претседателот  

13 април 2004 година             на Владата на Република  
          Скопје   Македонија, 
     Радмила Шекеринска, с.р. 

410. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13.04.2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО- 
ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА 

 
1. Со оваа одлука од Министерството за одбрана на 

КПД �Идризово� - Скопје, се преотстапуваат без надомест: 
а) пет леани членкасти котли тип НЕО ВУЛКАН 3 

производител �Радијатор Зрењанин� со следните ката-
лошки, технички карактеристики на еден котел: 

- грејна површина                                           48,5м2 
- капацитет-за цврсто гориво јаглен        276,3 КW 
- маса сса                                                        5960 кг 
- ширина/висина                                           1600мм 
- должина                                                       2125мм 
б) две центрифугални напојни пумпи NO 50 
в) пропратна арматура. 
2. Примопредавањето на материјално-техничките 

средства да се изврши меѓу Министерството за одбрана 
и КПД �Идризово� - Скопје. 

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

 
       Бр. 23-1366/1                   Заменик на претседателот 
13 април 2004 година             на Владата на Република     
          Скопје                                        Македонија, 
                                             Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
411. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13.04.2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА СОРАБО-
ТКА НА ПОЛЕТО НА ПАТЕНТИТЕ МЕЃУ ВЛАДАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА  

ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука Република Македонија го продол-

жува Договорот за соработка на полето на патентите 
меѓу Владата на Република Македонија и Европската 
патентна организација во Минхен, склучен на 24 јуни 
1997 година, ратификуван од страна на Собранието на 
Република Македонија на 18 септември 1997 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
49/97), а влезен во сила од 1 ноември 1997 година. 

 
Член 2 

Се задолжува министерот за надворешни работи да 
го извести претседателот на Европската патентна орга-
низација за оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
       
Бр. 23-1305/1                   Заменик на претседателот  

13 април 2004 година             на Владата на Република  
          Скопје   Македонија, 
     Радмила Шекеринска, с.р. 
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412. 
Врз основа на член 30, став 1 алинеја 4 од Законот 

за трговијата (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 16/04), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.04.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ  

1. На претпријатијата и други правни и физички ли-
ца кои вршат промет на нафтени деривати, се забрану-
ва да вршат промет на масло за горење екстра лесно 
(ЕЛ) на бензинските станици за временскиот период од 
15 април до 15 октомври 2004 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка М кедонија�. а   
Бр. 23-1264/1                   Заменик на претседателот  

13 април 2004 година             на Владата на Република  
          Скопје   Македонија, 
     Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
413. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13.04.2004 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОШТЕНСКИ СО-
ОБРАЌАЈ �МАКЕДОНСКА ПОШТА� ЦО - СКОПЈЕ  

ЗА 2002 ГОДИНА  
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Годишната сметка и Извештајот за работењето 
на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај �Ма-
кедонска пошта� ц.о. - Скопје за 2002 година бр. 03-
2252/1 и 03-2257/1 од 27.02.2003 година, донесени од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата одржана на 27.02.2003 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
       Бр. 23-4804/1-03              Заменик на претседателот 
13 април 2004 година             на Владата на Република     
          Скопје                                        Македонија, 
                                             Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
414. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
13.0 .2004 година, одобри 4

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2196/4 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА �МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ� АД - СКОПЈЕ ЗА 
ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 
НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА ВО 

ХОТЕЛ �БРИСТОЛ� - СКОПЈЕ  
1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 го-

дина, издадена на �Македонија-турист� АД - Скопје за 
постојано приредување на посебни игри на среќа во 
Автомат клуб, во точката 3 наместо бројот �15� треба 
да стои бројот �16�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
       Бр. 23-1279/1                   Заменик на претседателот 
13 април 2004 година             на Владата на Република     
          Скопје                                        Македонија, 
                                             Радмила Шекеринска, с.р. 

415. 
Врз основа на член 32, став 2, точка 3 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04) и член 63 
точка 7 од Законот за здравствено осигурување ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 25/00, 96/00, 
50/01, 11/02 и 31/03), Владата на Република Македонија 
на с дницата одржана на 13.04.2004 година, донесе  е 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВА-
ЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА БРУЦЕЛОЗАТА 
КАЈ ЛУЃЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2004 ГОДИНА  
Целта на оваа програма е спречување и сузбивање 

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

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

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

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

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

- здравствено-едукативна, воспитна и промотивна 
активност.  
А. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВА-

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Одржување на регионални семинари, на кои 
здравствените работници од Републиката ќе се запоз-
наат со раширеноста на бруцелозата во РМ, со епизоо-
толошката и епидемиолошката состојба, со клиничката 
слика, дијагностиката и другите карактеристики на 
бруцелозата, како и со мерките кои треба да се спрове-
дуваат за нејзино сузбивање. 
Носители: РЗЗЗ, ЗЗЗ и ИПМ во ВБ. 
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5. Микробиолошката лабораториска дијагностика 
на бруцелозата кај луѓето, ќе се врши во лабораториите 
на заводите за здравствена заштита, лабораториите во 
РЗЗЗ и ИПМ во ВБ. За таа цел ќе се извршуваат след-
ните микробиолошки испитувања: BAB тест, Wright 
реакција, Coombs test, (согласно упатствата за сероло-
шка дијагностика на бруцелозата). 
Носители: микробиолошките лаборатории на заво-

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

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

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

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

(ветеринарните работници, работниците во кланиците, 
кожарската индустрија, млекарници и сточари), ќе се вр-
ши преку здравствени прегледи во кои се вклучени епи-
демиолошко-серолошки испитувања на бруцелозата. 
Носители: ЗЗЗ и ХЕ служби. 
9. Здравствено-промотивна и воспитна активност со 

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

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

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

ите од Републичкиот завод за здравствена заштита, по 
потреба ја известува Владата на Република Македонија.   
Б. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕ-

АЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
За реализација на програмските активности за ис-

питување на појавата, спречувањето и сузбивањето на 
бруцелозата кај луѓето за 2004 година, потребни се 
следните средства: 
Ред. 
број Н а з и в Износ во денари

1. Епидемиолошки надзор 
на терен и истражување 1.000.000,00

2. Епидемиолошки анкети 
(1.650 Х 500,00 ден.) 825.000,00

3. BAB Тест - 6.000 анали-
зи х 196,00 денари 1.176.000,00

4. Wright-ова реакција - 
4.000 х 380,00 денари 1.520.000,00

5. Coombs-ов тест - 1.500 х 
120,00 денари 180.000,00

6. Здравствено-воспитни 
активности 508.225,00

7. Партиципација за 265 
осигурени лица во износ 
од 7.135,00 денари 

 
1.890.775,00

  
ВКУПНО: 7.100.000,00

Вкупните средства за реализација на програмата из-
несуваат 7.100.000,00 денари. 
Распределба на средствата по Програмата ќе ја вр-

ши Министерството за здравство на здравствените ор-
ганизации извршители на активностите, врз основа на 
доставени фактури и извештаи за реализација на актив-
ностите содржани во Програмата. 
Надзор над спроведувањето на Програмата врши 

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

Програмата, најдоцна до 15.01.2005 година да достават 
до Министерството за здравство извештаи за реализи-
раните мерки и активности во 2004 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2004 година, во износ од 7.100.000,00 денари. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

       Бр. 23-1294/1                  Заменик на претседателот 
13 април 2004 година            на Владата на Република  
          Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
416. 

 Врз основа на член 32, став 2 точка 4 од Законот за 
здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија"бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04) и член 63, 
точка 7 од Законот за здравствено осигурување ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.25/00, 96/00, 
50/01, 11/02 и 31/03), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 13.04.2004 година, донесе   е

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 
НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА  
Туберкулозата сеуште преставува актуелен проб-

лем на човештвото. 
Во последните 10 години бројот на заболените од 

туберкулоза се зголемува насекаде во светот. Инфекци-
јата е присутна низ целиот свет. Една третина од свет-
ското население е инфицирано со туберкулоза а околу 
10% од инфицираните луѓе во текот на нивниот живот 
ќе развијат болест. Секоја секунда една нова единка се 
инфицира со бацилот на туберкулозата. Годишно во 
светот се јавуваат околу 8 милиони нови случаи а око-
лу 2 милиони секоја година умираат од ова заболува-
ње. Во помалку развиените земји во следната декада се 
очекува да заболат повеќе од 30 милиони луѓе. 
Причините за пораст на туберкулозата се многу-

бројни: ненавремено и недоволно откривање на нови 
случаи со туберкулоза, неправилно лекување на болни-
те од туберкулоза, лоши социјални и економски услови 
за живеење, зголемена имиграција од земји со висока 
инциденца на туберкулоза, миграции на населението, 
голем број на бегалци од сиромашните подрачја и по-
драчјата зафатени со војна, како и поврзаност на тубер-
кулозата со ХИВ инфекцијата. 
Епидемиолошката состојба на туберкулозата кај нас 

и во светот значително е влошена со зголемување на  т.н 
резистентни соеви на туберкулоза кои претставуваат 
особен терапевтски проблем, како и со ширењето на 
ХИВ (АИДС) епидемијата. Проценето е дека околу 50-
100 милиони луѓе во светот можат да се инфицираат со 
туберкулозни бацили резистентни на повеќе лекови.  
Туберкулозата е во пораст секаде во светот, во раз-

виените земји пред се поради ширењето на ХИВ 
(АИДС) епидемијата и зголемување на бројот на бол-
ните со мултирезистентна туберкулоза, додека пак кај 
нас пред се поради лошата социо-економска состојба 
со голем број на стечајни работници, висока стапка на 
невработеност, зголемениот број на незаразните хро-
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нични заболувања кои се со зголемен ризик од заболу-
вање со туберкулозниот бацил, како што е диабетот, 
ширењето на наркоманијата и алкохолизмот, сеуште 
присутниот одреден број на внатрешно раселени лица 
и бегалци кои живеат во субстандардни хигиено-мате-
ријални услови итн. 
Во 2002 година во Република Македонија се реги-

стрирани 730 болни од активна туберкулоза 
(37,7/100.000 население): 646 ново заболени лица и 84 
релапси (повторно заболени), што укажува на зголему-
вање за 33 болни во споредба со претходната година. 
Од регистрираните болни: 557 болни се со белодробна 
туберкулоза, а 173 болни со вонбелодробна туберкуло-
за. Кај деца до 14 годишна возраст имало 125 случаи на 
активна туберкулоза или 17,1% од сите заболени, што 
укажува на се уште неповолна епидемиолошка состој-
ба во државата. Умрени од туберкулоза биле 24 случаи 
или 2,16/100.000 население.  

 
I. М Е Р К И 
1. Институтот за белодробни заболувања и туберкуло-

за на Република Македонија со цел рано откривање на 
болните од туберкулоза и другите неспецифични бело-
дробни заболувања и останатите градни заболувања, ќе 
врши систематско - селективни радиофотографски прег-
леди на лица над 18 годишна возраст, лица кои се изложе-
ни на опасност од заболување на белите дробови и лица 
кои спаѓаат во т.н. ризични групи (затвореници, хронични 
болни во психијатриски болници, наркомани, алкохоли-
чари, вработени во рударски и индустриски комплекси, 
здравствени работници  и др.) како и на подрачјата каде е 
зголемена инциденцијата на туберкулозата. 
Планирани се 30.000 радиофотографски прегледи на 

населението во Република Македонија. Ќе продолжат 
радиофотографските снимања планирани во претходна-
та година и ќе се вршат во следните општини во Репуб-
лик  Македонија според новата територијална поделба:  а

 
Ред. 
бр. 

 
Градови Број на 

прегледи 
1. Гевгелија  5.000 
2. Богданци 1.000 
3. Миравци 1.000 
4. Стар Дојран 1.000 
5. Валандово 2.000 
6. Демир Капија 1.500 
7. Гостивар 4.500 
8. Неготино Полошко 1.000 
9. Ростуше 1.000 

10. Чегране 900 
11. Маврови Анови 200 
12. Долна Бањица 500 
13. Србиново  300 
14. Вруток  500 
15. Врапчиште 600 
16. Кочани 5.000 
17. Ризични групи : 

Хронични болни во психија-
триски установи,затвореници 
и осудени лица во затворите и 
казнено поправни домови,ли-
ца привремено дислоцирани 
во бегалски кампови; болни 
на хронична дијализа,дијабе-
тичари и други 4.000 

 ВКУПНО: 30.000 
  
Подрачните единици на Министерството за правда 

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

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

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

2. На дел од лицата кои биле во контакт со туберку-
лозно болни ќе се извршуваат контролни прегледи: 
клинички и бактериолошки преглед на спутум (искаш-
лок) на Mycobacterium tuberculosis по пат на директна 
микроскопија (три директни препарати) и културелно 
(Lowenstein). Планирани се 1.000 прегледи на лица кои 
биле во контакт со туберкулозни болни. 

3. Институтот за белодробни заболувања и туберку-
лоза на Република Македонија врши стручен надзор 2 
пати годишно над работата на диспанзерите за бело-
дробни заболувања и туберкулоза и болниците, однос-
но одделенијата за лекување на пнеумофтизиолошки 
болни при медицинските центри и здравствените домо-
ви на Републиката, на микробиолошките лаборатории 
кои вршат бактериолошка дијагноза на туберкулозата 
над здравствените работници вработени во нив. Стру-
чен надзор ќе се врши еднаш годишно на другите 
здравствени служби каде што престојуваат и се лекува-
ат болни со туберкулоза (психијатриски установи, каз-
нено поправни домови и др.). 
Со стручниот надзор се врши увид на : 
- организација на работење; 
- обемот и квалитетот на стручната работа; 
- спроведување на современата терапија ; 
- режими на лекување на болните; 
- дијагностички методи; 
- надзор на бактериолошката дијагностика (рези-

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

индикација; 
- прегледи на лица во контакт; 
- патронажа; 
- здравствено просветување; 
- водење на пропишана медицинска документација, 

правилно регистрирање, пријавување и мониторирање 
на случаите со туберкулоза. 
Целта на вршење на стручниот надзор и пружање 

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

дената состојба и предлог мерки за отстранување на 
пропустите. Врз основа на извршениот надзор над ра-
ботата на здравствените организации и здравствените 
работници се изготвува годишен извештај. 

4. Бе-Се-Же вакцинацијата е една од значајните 
превентивни мерки за заштита од туберкулозата. Зго-
лемениот број на заболени од туберкулоза кај децата 
до 14 годишна возраст (17,1% од вкупно регистрирани-
те болни), укажува на лоша епидемиолошка состојба 
на туберкулозата во Република Македонија. 
Институтот за белодробни заболувања и туберкуло-

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

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

- се врши директен увид над извршувањето на Бе-
Се-Же имунизацијата.  
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Вкупно  ќе се  опфатат  околу 2.000 деца  со  прег-
лед за успешноста на Бе-Се-Же  имунизација во след-
ните општини:  

1. Скопје - Центар. 
2. Гевгелија. 
3. Неготино и Демир Капија. 
4. Кавадарци, Конопиште и Росоман. 
5. Струмица. 
6. Кочани. 
7. Битола. 
8. Дебар и Центар Жупа. 
9. Демир Хисар и Сопотница. 
10. Гостивар. 
11. Кичево. 
Направената контрола на успешноста на извршена-

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

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

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

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

 
II. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРОГРАМАТА 
За реализација на превентивните мерките за спре-

чување на туберкулозата содржани во Програмата за 
2004 година, потребни се следните средства : 

 

Ред.  
број 

 
Назив Износ во денари 

1 Трошоци за организаци-
ја, снимање и обработка  
при радиофотографски 
прегледи на 30.000 лица 
х 220,00 денари 6.600.000,00

2 Материјални трошоци за 
радиофотографски фил-
мови 75 ролни (70мм х 
30,5м) х 3.600,00 денари 270.000,00

3 Доработка на сомнител-
ни случаи од радиофото-
графски прегледи 1,20% 
од вкупно снимените ли-
ца (360 лица х 605,00 де-
нари) 217.800,00

4 Контрола на успешноста 
на Бе Се Же имунизаци-
јата (вакцинација и ре-
вакцинација )  288.200,00

5 Испитување на контакт и 
спутум на дел од конта-
кти (1.000 прегледи х 
464,00 денари) 464.000,00

6 Пропаганден материјал и 
едукација на здравствен 
персонал 200.000,00

 Вкупно: 8.040.000,00

1 Партиципација за специ-
јалистичко-консултатив-
ни прегледи на 1200 оси-
гурени лица х 150,00 де-
нари 180.000,00

2 За партиципација за бол-
ничко лекување на 630 
осигурени лица х 
6.000,00 денари 3.780.000,00

 Вкупно: 3.960.000,00
 
III. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
Вкупните средства за реализација на програмата из-

несуваат 12.000.000,00 денари, обезбедени во рамките 
на Буџетот. 
Средствата за превентивните активности за откри-

вање и спречување на туберкулозата кај лицата кои не-
ма да бидат опфатени со оваа програма, како и за други 
здравствени услуги и лековите за осигурените лица се 
обезбедуваат од ФЗОМ, врз основа на општите акти на 
Фондот, врз основа на договорите меѓу Фондот и 
здравствените организации. 
Здравствените организации кои се извршители во 

Програмата, најдоцна до 15.01.2005 година да достават 
до Министерството за здравство извештаи за реализи-
раните мерки и активности во 2004 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелите. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2004 година, во износ од 12.000.000,00 денари. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија".  
       Бр. 23-1295/1                  Заменик на претседателот 
13 април 2004 година            на Владата на Република  
          Скопје                                      Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
417. 
Врз основа на член 32, став 2, точка 7 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04) и член 63 
точка 7 од Законот за здравствено осигурување ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 25/00, 96/00, 
50/01, 11/02 и 31/03), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.04.2004 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ-
ТЕ И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА 

 
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.  
Потребата за скрининг на здравјето на училишните 

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

лишните деца и младина се систематските прегледи, 
кои се вршат организирано во диспанзерите за здрав-
ствена заштита на училишните деца и младина, по 
претходно изготвена Програма. Редовното извршување 
на планираните систематски прегледи, со целосно оп-
фаќање на содржината на прегледот, овозможува кон-
тинуиран надзор над здравјето и развојот на ученикот 
и адолесцентот. 

 
I. ЦЕЛ НА СИСТЕМАТСКИОТ ПРЕГЛЕД 
Систематските прегледи на учениците и адолесцен-

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

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

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

заболувања со цел навремено да се лекуваат истите и 
- откривање на штетни навики. 
 
II. ВОЗРАСТ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ 

ПОДЛЕЖНИ НА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ 
Првиот систематски преглед се врши на почетокот 

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

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

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

 
III. СОДРЖИНА НА СИСТЕМАТСКИОТ ПРЕГЛЕД 
Систематскиот преглед опфаќа низа медицински 

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

1. ОПШТ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД: 
- мерење на телесната тежина и висина и обемот на 

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

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

- општ лекарски преглед и преглед по системи (кар-
диоваскуларен, респираторен, дигестивен, нервен, уро-
генитален систем); 

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

двата пола и првата менструација (кај ученички и сту-
дентки); 

- земање на податоци во врска со сексуалната 
активност на адолесцентите и употребата на контра-
цептивни средства; 

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

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

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

- контрола на извршените вакцинации и ревакцина-
ции; 

- евиденција на констатираната состојба во здрав-
ствениот картон; 

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

- контролни прегледи и 
- целни (насочени) прегледи за поедини заболувања. 
 
2. СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД: 
- контрола и евиденција на состојбата на забалото 

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

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

- евиденција на констатираната состојба во здрав-
ствениот картон. 

 
3. ЛАБОРАТОРИСКИ ПРЕГЛЕД: 
- хемоглобин во крв и 
- албумен и билирубин во урина. 
Контролата на понатамошниот развој или стагнаци-

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

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

 
IV. ПРОЦЕНКА НА БРОЈОТ НА УЧЕНИЦИ И 

СТУДЕНТИ 
Бројот на учениците и студентите кои треба да бидат 

систематски прегледани во 2004 година е проценет врз 
основа на бројот на учениците и студентите според по-
датоците добиени од Министерството за образование.  
а) Основно образование: 
Во 2004 година со систематски прегледи треба да 

бидат опфатени 108.271 ученици од основните учили-
шта, од кои: 

- 25.269 ученици во I одд. 
- 27.387 ученици во III одд. 
- 27.568 ученици во V одд. 
- 28.047 ученици во VII одд. 
б) Средно образование: 
Во средните училишта во текот на 2004 година, со 

систематски прегледи ќе бидат опфатени 49.514 учени-
ци и тоа: 

- 26.246 ученици во први клас 
- 23.268 ученици во четврти клас. 
в) Високо образование: 
Во 2004 година, со систематски прегледи ќе бидат 

опфатени 12.107 студенти во прва година. 
Програмата предвидува реализација на системат-

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

 
V. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
Систематските прегледи ќе ги извршуваат здрав-

ствените организации кои вршат примарна здравствена 
заштита, односно специјалист по училишна медицина, 
односно педијатрија, односно доктори по општа меди-
цина и стоматолог.  

 
VI. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
Мерките и активностите предвидени во оваа про-

грамата ќе се финансираат: 
- од Фондот за здравствено осигурување на Маке-

донија за осигурените ученици и студенти од пакетот 
на правата за примарна и превентивна здравствена за-
штита; 

- од Буџетот на Република Македонија предвиден 
за реализација на оваа програма за неосигурени учени-
ци и студенти, и тоа: 



19 април 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 24 - Стр. 9 

Ред.  
бр. Назив Износ во  

денари 
1. За систематски прегледи на 

неосигурени лица (од вкупно 
169.892 ученици и студенти од 
кои 12% се неосигурени лица 
= 20.387 х 320,00 денари) 6.523.840,00

2. За систематски стоматолошки 
прегледи на неосигурени лица 
(од вкупно 169.892 ученици и 
студенти од кои 12% се  нео-
сигурени лица = 20.387 х 
100,00 денари) 2.038.700,00

3. Лабораториски прегледи на 
неосигурени лица ( од вкупно 
169.892 ученици и студенти од 
кои 12% се  неосигурени лица 
= 20.387 х 250,00 денари) 5.096.750,00

4. За партиципација на 149.505 
осигурени ученици и студен-
ти потребни се 3.340.710,00 
денари. 3.340.710,00

 ВКУПНО: 17.000.000,00
 
Вкупните средства за реализација на Програмата 

изнесуваат 17.000.000,00 денари. 
Распределба на средствата по Програмата ќе ја вр-

ши Министерството за здравство на здравствените ор-
ганизации извршители на активностите, врз основа на 
доставени фактури и извештаи за реализација на актив-
ностите содржани во Програмата. 
Надзор над спроведувањето на Програмата врши 

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

Програмата, најдоцна до 15.01.2005 година да достават 
до Министерството за здравство извештаи за реализи-
раните мерки и активности во 2004 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2004 година, во износ од 17.000.000,00 денари. 
Оваа програма ќе се објави во "Службен весник на 

Република Македонија".  
       Бр. 23-1296/1                  Заменик на претседателот 
13 април 2004 година            на Владата на Република  
          Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
418. 
Врз основа на член 32, став 2, точка 9 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04) и член 63, 
точка 7 од Законот за здравствено осигурување ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 25/00, 96/00, 
50/01, 11/02 и 31/03), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 13.04.2004 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 2004 ГОДИНА  

I
 
. МЕРКИ 

1. БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИ-
ЦИЕНЦИЈА И НИВНО ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА 
Според податоците добиени од центрите за хемоди-

јализа, бројот на болните со хронична бубрежна инсу-
фициенција кои се на дијализа (хемодијализа и перито-
неална дијализа) во Република Македонија, во 2004 го-
дина  се очекува да биде 1.320 и 20 странски државја-
ни, односно вкупно 1.340 болни.  

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

наука за успешно лекување на болните со хронична бу-
брежна инсуфициенција и нивното оспособување за вр-
шење на секојдневните активности, оптимално секој бо-
лен треба да биде три пати неделно третиран со дијали-
за, односно потребни се 156 дијализи за еден болен го-
дишно. Според тоа за 1.340 болни во 2004 година треба 
да се извршат 209.040 дијализи. За секоја дијализа по-
требен е по еден дијализер (се користи еднократно), ле-
кови за процесот на дијализа и материјални трошоци. 
Исто така потребно е да се направи по една лабора-

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

фрологија, Заводот за нефрологија во Струга и 18-те 
центри за дијализа во Републиката. 

 
2. ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОРГАНИ 
Заради ограничените можности и услови за вршење 

на трансплантација на органи во Клиничкиот центар - 
Скопје во 2004 година планирано е да се извршат околу 
20 пресадувања на бубрези. За успешноста на трансп-
лантацијата покрај кадровските, просторните и технич-
ките можности, потребно е да се обезбедат и имуносу-
пресивни лекови кои ќе го спречат процесот на отфрла-
ње на трансплантатот Sandimun Neoral и Cell Cept. 
Трансплантација на бубрези ќе се врши на Клини-

ката за урологија по претходна типизација на ткивата 
во Републичкиот завод за трансфузиологија, а пост-
трансплантациониот рехабилитационен третман ќе се 
обавува на Клиниката за нефрологија. 
Во 2004 година планирано е да се извршат околу 20 

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

 
3. МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА 
Овие заболувања претставуваат многу сериозен здрав-

ствен, социјален и економски проблем, заради тежината 
на заболувањето, должината на лекувањето, долготрајна-
та неспособност за работа како и лошата прогноза. 
Според статистичките податоци во Република Ма-

кедонија во 2004 година се очекува да има околу 6.000 
заболени од разни видови на малигни заболувања. За 
поефикасна онколошка заштита од малигните заболу-
вања ќе бидат вклучени Клиниката за хематологија, 
Клиниката за детски болести, Хируршките клиники, 
Институтот за онкологија и радиотерапија и други 
здравствени установи во Републиката. Оваа онколошка 
заштита ќе се состои во рано откривање и ефикасно ле-
кување на заболените. Лекувањето на малигните забо-
лувања вклучува хируршки третман, зрачење, давање 
на цитостатици. Лепезата на цитостатици е широка, а 
тре манот со нив е долготраен.  т

 
4. ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ 
Шеќерната болест се јавува кај околу 5,5% од насе-

лението во нашата Република. Според податоците од 
Клиниката за ендокринологија во Република Македони-
ја во 2004 година се очекува да има околу 100.000 забо-
лени од шеќерна болест од кои 12.000 инсулин зависни 
болни.  Основниот критериум за инсулинска терапија е 
потполното отсуство на лачење инсулин од панкреасот.  

 
5. ХОРМОН ЗА РАСТ 
Хормонот за раст се користи кај децата каде што е 

пореметен процесот на растење пред се заради недо-
статок на овој хормон. Со неговата употреба се воспо-
ставува рамнотежа и на сите функции во организмот. 
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Во Република Македонија годишно околу 55 деца 
имаат потреба од хормонска терапија. Вкупната бројка 
на децата кои треба да примаат хормон за раст се опре-
делува врз медицински критериуми. Хормонот за раст 
се дава на децата кај кои не е завршено затворање на 
епифизните рскавици. 

 
6. ХЕМОФИЛИЈА  
Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболу-

вања кои настануваат заради неспособноста на орга-
низмот да создава т.н. фактор VIII  или фактор IX во 
доволни количини. Доколку овие болни адекватно и 
навремено не се лекуваат кај нив можат да настанат се-
риозни компликации, како и траен инвалидитет. 
Според статистичките податоци на Републичкиот 

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

вентивни случаи за домашно лекување на пациенти (2 - 
3 случаи годишно), потребно е да се употреби и реком-
бинантен фактор VIIA.   

 За 160 болни од хемофилија А  и 60 болни хемофи-
лија Б во 2003 година потребно е да се набават 
6.000.000 I.E. на фактор VIII и 2.000.000 I.E. фактор IX.  

 
II. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ  СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
За спроведување на мерките и активностите од 

Програмата за обезбедување средства за болните кои 
се третираат со дијализа, за набавка на лекови за 
трансплантирани болни и за набавка на цитостатици, 
инсулин, хормон за раст и за лекување на болните од 
хемофилија  во 2004 година, потребни се: 

 
Ред. 
број Опис Износ 

1 Финансиски средства за болни-
те кои се третираат со дијализа:  

 - Вкупен број на болни кои се 
третираат со дијализа -1.340 
(1.320+20 странски државјани)  

 - Број на неосигурени лица кои се 
третираат со дијализа - 26 лица  

 - Потребни средства за дијализа  
а) Трошоци за дијализери, лекови 

за процесот на дијализата и дру-
ги материјални трошоци  

 - за 1 болен потребни се 3 дија-
лизи неделно х 52 недели = 156 
дијализи годишно  

 Вкупно лекови и потрошен ма-
теријал за една дијализа                
4.200,00 денари  

 Вкупни трошоци за дијализа на 
еден болен - годишно 156 х 
4.200,00 денари = 655.200,00 де-
нари  

б) Услуги што ги користат болните 
кои се третираат со дијализа за-
должително еднаш месечно  

 - Лабораториски анализи              
2.500,00 денари   

 Вкупни лабораториски трошоци за 
еден болен - годишно 12 х 2.500,00 
денари = 30.000,00 денари  

в) Дијагностички испитувања (Екг, 
Ехо, Ртг, Доплер)   

 просечно двапати годишно  
4.670,00 денари   

 Вкупни трошоци за дијагно-
стички испитувања - годишно 2 
х 4.670,00 денари = 9.340,00 де-
нари  

 Вкупни трошоци за дијализа за 
едно лице - годишно (а + б + в) 
= 694.540,00 денари  

 Потребни средства за дијализа 
за неосигурени лица 26 х 
694.540,00 денари 

 
18.058.040,00 

 Потребни средства за дијализа 
за странски државјани 20 х 
694.540,00 денари 

 
13.890.800,00 

 Потребни средства за неосигу-
рени лица и странски државјани  31.948.840,00 

 Потребни средства за партици-
пација  за осигурени лица - 1294 
осигурени лица кои се третираат 
со дијализа х 3.800,00 денари 
годишно 

 
 

4.917.200,00 
 Вкупно потребни средства од 

Буџетот на Републиката за нео-
сигурени лица, странски држав-
јани и партиципација за осигу-
рени лица 

 
 

36.866.040,00 
 

2 Финансиски средства за набавка 
на лекови за трансплантирани 
болни (CellCept и Sandimun 
Neoral): 

а) во 2004 година се планира да се 
извршат 20 трансплантации на бу-
брег за кои се потребни : 
- Sandymun Neoral 1.600 скатули х 
8.853,00 денари  = 14.164.800,00 
денари; 
- CellCept 576 скатули х11.330,00 
денари  = 6.526.080,00 денари; 
Вкупно: 20.690.880,00 денари  

 За 80 стари случаи потребни се: 
- Sandymun Neoral 3.200 скатули х 
8.853,00 денари  = 28.329.600,00 
денари 
- Cellcept 2.304 скатули 11.330,00 
денари  = 26.104.320,00 денари  
Вкупно: 54.433.920,00 денари  

 ВКУПНО: 75.124.800,00 
б) во 2004 година се планира  да се 

изврши трансплантација на коске-
на срцевина за 20 нови случаи за 
кои е потребно: 

 - 200 Amp. Sandimun Neoral од 
250 mg   х 1.029,00 ден = 
205.800,00 денари и 

 - Cap. Sandimun Neoral од 100 mg, 
220  скатули х 17.707,00 денари  = 
3.895.540,00 денари  

 За 14 стари случаи потребни се: 
- Cap. Sandimun Neoral од 100 mg, 
154 скатули х 17.707,00 денари  = 
2.726.878,00 денари  

 ВКУПНО: 6.828.218,00 
в) во 2004 година има 2 стари слу-

чаи на трансплантирани болни на 
црн дроб, за кои се потребни: 

 - Cap. Sandimun Neoral од 100 mg, 
22  скатули х 17.707,00 денари  = 
389.554,00 денари  

 - CellCept 58 скатули х11.330,00 
денари  = 657.140,00 денари; 

 ВКУПНО: 1.046.694,00  
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 ВКУПНО (а + б + в) = 
82.999.712,00 денари  

 Потребни средства за неосигуре-
ни лица (2% од вкупните средс-
тва) 1.659.994,00

 Потребни средства за партиципа-
ција за трансплантација (за при-
мателот и давателот) и лекови за 
трансплантирани осигурени лица 
170 х 6.000,00 денари 1.020.000,00

 Вкупно потребни средства од Бу-
џетот на Републиката за неосигу-
рени лица и партиципација за 
осигурени лица 2.679.994,00

 
3 Финансиски средства за хемио-

терапија, радиотерапија и хи-
руршко лекување на лица со ма-
лигни заболувања: 

 - Хемио терапија - просечно за 
едно заболено лице по 12.204,00 
денари 

 - Радиотерапија (зрачење) и хи-
руршко лекување за едно забо-
лено лице просечно по 19.250,00 
денари 

 Вкупно потребни средства за 
едно заболено лице просечно 
31.454,00 денари  

 Потребни средства за неосигуре-
ни лица 200 х 31.454,00 денари  6.290.800,00

 Потребни средства за партици-
пација за осигурени лица 5.800 
х 3.800,00 денари 22.040.000,00

 Вкупно потребни средства од 
Буџетот на Републиката за нео-
сигурени лица и партиципација 
на осигурените лица  28.330.800,00

 
4 Финансиски средства за на-

бавка на инсулин:  
 Во 2004 година со инсулин 

ќе бидат третирани окулу 
12.000 лица  

 Вкупно потребни годишни 
финансиски средства за ин-
сулинска терапија се 
305.313.307,00 денари   

 Потребни средства за нео-
сигурани 1.800 лица х 
25.440,00 денари по лице 

 
45.797.400,00 

 Потребни средства за пар-
тиципација за 10.200 осигу-
рени лица х 3.800,00 денари  

 
38.760.000,00 

 Вкупно потребни средства 
од Буџетот на Републиката 
за неосигурените лица и 
партиципација на осигуре-
ните лица 

 
 

84.557.400,00 
 

5 Финансиски средства за наба-
вка на хормон за раст  

 Број на корисници на хормон 
за раст - 56 деца  

 Просечни годишни потреби 
по дете-721.000,00денари  

 Вкупно потребни средства за 
56 деца -40.395.000,00денари 
годишно  

 Потребни средства за неоси-
гурани 10 деца х 
721.000,00денари годишно 7.210.000,00 

 Потребни средства за парти-
ципација за осигурени 46 деца 
х 4.077,00денари   187.542,00 

 Вкупно потребни средства од 
Буџетот на Републиката за не-
осигурените лица и партици-
пација на осигурените лица 

 
 

7.397.543,00 
 

6 Финансиски средства за на-
бавка на фактор VII, Фа-
ктор VIII и фактор IX   

а) за 2004 година за 160 лица 
со хемофилија А потребни 
се 6.000.000I.E. фацтор VIII 
во вкупен финансиски износ 
од 152.400.000,00 денари  

б) за 2004 година за 60 лица со 
хемофилија Б потребни се 
2.000.000 I.E.фактор IX во 
вкупен финансиски износ 
од 50.000.000,00 денари  

в) за 2004 година за 5 лица со хе-
мофилија со рекомбинантен 
фактор VIIА во вкупен износ 
од 21.500.000,00 денари  

 Потребни средства за нео-
сигурани лица (10% од 
вкупните средства) 22.390.000,00 

 Потребни средства за пар-
тиципација за осигурени 
лица 198 х 6.000,00 денари   1.188.000,00 

 Вкупно потребни средства од 
Буџетот на Републиката за 
неосигурени лица и партици-
пација за осигурени лица 

 
 

23.578.000,00 
 

 Вкупен износ на потребни 
средства од Буџетот на Ре-
публиката за неосигурени ли-
ца  (од 1 до 6) 115.297.034,00

 Партиципација  за осигурени 
лица (од 1 до 6) 68.112.742,00

 Вкупно потребни средства од 
Буџетот на Републиката за не-
осигурени лица, странски др-
жавјани и партиципација за 
осигурени лица (од 1 до 6) 183.409.776,00

 
Вкупните средства за реализација на програмите од 1 

до 6  ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македо-
нија за здравствени услуги и лекови на неосигурени ли-
ца во износ од 115.297.034,00 денари преку Министерс-
твото за здравство врз основа на фактури и извештаи за 
извршени услуги, а средствата за партиципација  во вку-
пен износ од  68.112.742,00 денари се дозначуваат до 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија сог-
ласно член 36 од Законот за здравственото осигурување.  
Средствата за здравствените услуги и лековите на 

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

Програмата, најдоцна до 15.01.2005 година да достават 
до Министерството за здравство извештаи за реализи-
раните мерки и активности во 2004 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 
Програмата ќе се реализира во обем на расположли-

вите средства одобрени од Буџетот на Република Маке-
донија за 2004 година во висина 75.377.000,00 денари. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

       Бр. 23-1298/1                   Заменик на претседателот 
13 април 2004 година            на Владата на Република  
          Скопје                                 Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 
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419. 
Врз основа на член 32, став 1, точка 10 од Законот 

за здравствената заштита ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 13.04.2004 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 2004 ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
Со донесувањето на Законот за здравственото осигу-

рување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000 и 
96/2000), престана да важи членот 17 од Законот за 
здравствената заштита. Со тоа, за децата, лицата постари 
од 65 години и на лицата кои заболеле од потешки забо-
лувања, кои немаа можност за вклучување во задолжи-
телното здравствено осигурување престана можноста за 
обезбедување на здравствена заштита на товар на средс-
твата на Буџетот на Република Македонија. 
Според податоците на Фондот за здравствено оси-

гурување на Македонија, здравствена заштита по овој 
основ на товар на Буџетот на Република Македонија, 
просечно годишно користеле околу 3.000 неосигурени 
деца, околу 10.000 неосигурени лица постари од 65 го-
дини и околу 10.000 неосигурени лица користеле 
здравствена заштита за одредени потешки заболувања. 
Со цел да се обезбедат основни здравствени услуги 

на овие лица потребно е Владата на Република Маке-
донија да обезбедува средства од Буџетот на Република 
Македонија за покривање на трошоците при користење 
на здравствената заштита. 

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

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

освен лекови на рецепт во ПЗЗ, 
- итна стоматолошка здравствена заштита. 
2. На лицата кои не се здравствено осигурани, 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 само во врска со лекување на  
следните заболувањата: 

- 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 (Sclerodermija); 
- 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 (Brucelozis) 
- дифтерија (Diphteria), 
- дизентерија (Dysenteria bacillaris), 
- туберкулоза (Tuberculozis) 
- ехинококоза (Echinococcosis), 
- заразно воспаление на мозочните обвивки 

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

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

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

 
ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА 
 
I. За здравствена заштита на неосигурени деца од 1 

до 18 годишна возраст потребни се средства за: 
 

1. Општ лекарски преглед (320,00 де-
нари х 3.000) 960.000,00 
2. Основни дијагностички испитувања 
- лабораторија и рендген (500,00 дена-
ри х 3.000 х 30%) 

 
450.000,00 

3. Итна медицинска помош (800,00 де-
нари х 3.000 х 10%) 240.000,00 
4. Лекување во болнички услови 
(900,00 денари болнички ден х 3.000 х 
10% х 3 дена) 

 
810.000,00 

5.  Итна стоматолошка здравствена за-
штита (250,00 денари х 3.000  х 10%) 

 
75.000,00 

Вку но п 2.535.000,00 
 
II. За здравствена заштита на неосигурени лица по-

ста и од 65 годишна возраст потребни се средства за: р 
1. Општ лекарски преглед (320,00 де-
нари х 5.000) 1.600.000,00 
2. Основни дијагностички испитувања 
- лабораторија и рендген (500,00 х 
5.000 х 30%) 

 
750.000,00 

3. Итна медицинска помош (800,00 х 
5.000 х 20%) 480.000,00 
4. Лекување во болнички услови 
(900,00 болнички ден х 5.000 х 5% х 7 
дена) 

 
1.575.000,00 

5. Итна стоматолошка здравствена за-
штита (250,00 х 5.000  х 5%) 

 
62.500,00 

Вку но п 4.467.500,00 
 
III. За лекување во врска со наведените заболувања 

од точка 2 на  оваа програма, потребни се : 
 

1. Општ лекарски преглед (320,00 де-
нари х 2.000) 640.000,00 
2. Основни дијагностички испитувања 
- лабораторија и рендген (500,00 х 
2.000 х 30%) 

 
300.000,00 

3. Лекување во болнички услови (900,00 
болнички ден х 2.000 х 5% х 5 дена) 

 
450.000,00 

Вкупно 1.390.000,00 
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Вкупно потребни средства за активности од табела 
I, II и III изнесуваат 8.392.500,00 денари. 

IV. Партиципација за осигурените лица во врска со ле-
кувањето на заболувањата од точка 2 на оваа програма. 
Партиципација 12.000 осигурени лица 
х 3.800,00 денари партиципација 45.600.000,00 
Вкупно потребни средства за реализирање на оваа 

програма се 53.992.500,00 денари. 
Програмата ќе се реализира во обем на расположливи-

те средства одобрени од Буџетот на Република Македони-
ја за 2004 година во висина од 8.600.000,00 денари. 
Здравствените услуги на неосигурените лица содр-

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

Република Македонија".  
       Бр. 23-1299/1                    Заменик на претседателот 
13 април 2004 година              на Владата на Република  
           Скопје                                        Македонија, 
                                     Радмила Шекеринска, с.р.           

___________ 
420. 
Врз основа на член 32, став 2, точка 2 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04) и член 63, 
точка 7 од Законот за здравствено осигурување ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 25/00, 96/00, 
50/01, 11/02 и 31/03), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 13.04.2004 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕ-
ЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2004 ГОДИНА  
Задолжителна имунизација се спроведува контину-

ирано и по епидемиолошка индикација. 
I. Континуирано се спроведува против: туберкулоза 

(Tuberculosis), дифтерија (Diphtheria), голема кашлица 
(Pertussis), тетанус (Tetanus), детска парализа 
(Poliomyelitis acuta), мали сипаници (Morbilli), заушки 
(Parotitis), црвенка (Rubeola), за сите лица од определе-
на возраст, според оваа програма. 
Континуирана имунизација ќе се спроведува и про-

тив Хепатитис Б од денот на стапување на сила на За-
конот за заштита на населението од заразни болести. 

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

врши и при појава на вонредни епидемиолошки состој-
би , како во случај на биотероризам и друго, со прет-
ходна одлука на Министерство за здравство. 
Задолжителна имунизација против заразните болести 

од точките I и II се спроведува согласно Правилникот за 
условите и начинот на вршење задолжителна имуниза-
ција, серопрофилакса и хемиопрофилакса против зараз-
ните болести и за лицата кои подлежат на таа обврска. 
За начинот на имунизација против Хепатитис Б ќе се 

изготви упатство од страна на Министерството за здрав-
ство и ќе се достави до сите здравствени организации.  

I . КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА 
И мунизација против туберкулоза 
А . Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца без тестирање до крајот на првата 

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

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

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

во прво одделение на основното училиште со претход-
но тестирање. 

2) на сите младинци од четиринаесетгодишна во-
зраст, односно во завршното одделение на основното 
училиште со претходно тестирање. 
Имунизација против дифтерија, тетанус и голема 

кашлица 
А. Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца родени од 01.10.2003 година до 

30.09.2004 година, на возраст определена со календа-
рот за имунизација. 

2) на сите деца до пет години од животот, кои дото-
гаш не се уредно вакцинирани, а не прележале голема 
кашлица. 
Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца комплетно вакцинирани во 2003 го-

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

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

3) на сите деца  во четврта година, а најдоцна до на-
полнета петта година,против голема кашлица ако прет-
ходно биле вакцинирани и ревакцинирани, според ка-
лендарот за имунизација . 
Имунизација против дифтерија и тетанус 
А. Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца до петгодишна возраст кои не се 

вакцинирани, а ја прележале големата кашлица. 
2) на сите деца родени од 1990 година наваму, кои не 

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

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

2) на сите деца до четиринаесетгодишна возраст вак-
цинирани прв пат во 2003 година против дифтерија и те-
танус, ако од вакцинирањето поминало една година. 
Имунизацијата на деца постари од седумгодишна 

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

возраст до навршена осумнаесетгодишна возраст, кои 
порано не биле вакцинирани против тетанус. 
Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите лица на осумнаесетгодишна возраст, од-

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

2) на сите младинци на четиринаесетгодишна во-
зраст односно до осумнаесетгодишна возраст кои во 
2003 година за првпат биле вакцинирани против тета-
нус, ако од вакцинирањето поминало една година. 
Имунизација против детска парализа 
А. Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца родени од 01.10.2003 година до 

30.09.2004 година, според календарот за имунизација. 
2) на сите деца родени од 01.10.1990 година до 

20.09.2003 година кои порано не биле вакцинирани. 
Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца комплетно вакцинирани во 2003 го-

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

во првото одделение на основното училиште и на чети-
ринаесетгодишна возраст, односно во завршното одде-
ление на основното училиште. 
Имунизација против мали сипаници 
А. Вакцинирање се врши: 
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1. На сите деца од навршени дванаесет месеци до на-
вршена четиринаесетгодишна возраст кои не прележале 
мали сипаници. По правило вакцинацијата мора да се из-
врши најдоцна до наполнета осумнаесетмесечна возраст. 
Вакцинацијата се врши истовремено со вакцинирање-

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

во првото одделение на основното училиште (во поче-
токот на учебната година), а најдоцна до крајот на ме-
сец октомври, со вакцина  М.Р.П. 
Имунизација против заушки 
А. Вакцинирање се врши: 
1. На сите деца од навршена дванаесетмесечна во-

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

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

прво одделение (во почеток на учебната година), а нај-
доцна до крајот на месец октомври со вакцина М.Р.П. 
Имунизација против рубеола 
А. Вакцинирање се врши: 
1. На сите деца од навршена дванаесетмесечна во-

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

вакцинирањето против мали сипаници, заушки и рубе-
ола со давање на комбинирана вакцина - М.Р.П. 
Б. Ревакцинирање се врши: 
1. На сите деца на седумгодишна возраст, односно во 

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

2. На четиринаесетгодишна возраст на сите деца од 
женски пол, односно во осмото одделение на основно-
то училиште со вакцина против рубеола. 
Имунизација против определените заразни болести 

со оваа програма се врши по следниот: 
 

КАЛЕНДАР НА ИМУНИЗАЦИЈА 
 

Возраст на лица 
што подлежат на 
имунизација 

Болест против која 
се врши имуниза-

ција 
Вакцинација 
Ревакцинација 

До 1 година Туберкулоза  
(без тестирање) 

 
вакцинирање 

4,5 и 6 месеци
  

Дифтерија,тета-
нус,пертусис 
(3 дози)  

вакцинирање 
4,5 1/2 и 7 месеци Детска парализа 

(3 дози тритипна 
орална вакцина) 

 
 

вакцинирање 
13 месеци Мали сипаници, за-

ушки и рубеола 
вакцинирање (една 
доза на МРП)  

18 месеци Дифтерија,тета-
нус,пертусис  
(1 доза) 

 
I. ревакцинирање 

20 месеци Детска парализа  
(1 доза)  

 
I. ревакцинирање 

4 години Пертусис  
(1 доза на  дифте-
рија, тетанус, пер-
тусис) 

 
II. ревакцинирање 

 
7 години (I одд.) Мали сипаници, 

рубеола и заушки 
(1 доза на МРП) 

 
I. ревакцинирање 

 Туберкулоза (со те-
стирање) I. ревакцинирање 

 Детска парализа   
(1 доза) II. ревакцинирање 

 Дифтерија,тетанус 
(1 доза) III. ревакцинирање 

14 години (VIII 
одд.) 

Туберкулоза  
(со тестирање)            II. ревакцинирање 

 Рубеола (само жен-
ски деца-1 доза) II. ревакцинирање 

 Детска парализа  
(1 доза) III. ревакцинирање 

 Дифтерија, тетанус 
(1 доза) IV. ревакцинирање 

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

 
Со воведување на имунизација против Хепатитис Б 

ќе се дополни Календарот за имунизација и достави до 
сите здравствени организации. 

 
II. ИМУНИЗАЦИЈА ПО ЕПИДЕМИОЛОШКА ИН-

ДИКАЦИЈА 
1. На задолжителна имунизација против мали сипа-

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

деца од наполнета осумнаесетмесечна возраст до напол-
нета четиринаесетгодишна возраст што се вакцинирани 
против мали сипаници, ако за тоа постојат епидемиоло-
шки индикации (заболувања на вакцинираните, или епи-
демијата на мали сипаници кај деца од таа возраст). Ин-
дикации за вакцинација утврдува Министерството за 
здравство на предлог од Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита, ако од претходното вакцинирање про-
тив мали сипаници поминало повеќе од една година . 

2. На задолжителна имунизација против туберкулоза 
подлежат лица до дваесетипетгодишна возраст кои се 
посебно изложени на туберкулозна инфекција (контакти 
во семејството со заболени од туберкулоза и лица кои 
почнуваат со работа во здравствени организации што се 
занимаваат со дијагностика и лекување на туберкулозата 
или во породилиште и детски предучилишни установи). 

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

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

лежат и сите повредени лица кои зависно од имуниза-
цискиот статус, се вакцинираат согласно Правилникот 
за имунизација и упатството за користење на вакцината 
која се употребува. 
Серопрофилакса против тетанус е задолжителна за си-

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

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

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

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

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

2) лице што го каснало или на друг начин го ранило 
бесно или на беснило сомнително животно кое неможе 
да се подложи на десетдневна ветеринарна контрола; 

3) лице што го каснало бесно или на беснило сом-
нително животно, кое  животно во рок од десет дена од 
повредувањето на лицето,  ќе покаже знаци на беснило, 
ќе пцовиса, ќе биде убиено или ќе отскита; 

4) лице што можело да се зарази со вирус на бесни-
ло преку лигавица или оштетена кожа. 
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Имунизација против беснило е задолжителна и се 
врши со интрамускуларно давање на вакцина против 
беснило произведена од култура на келии со најмалку 
од 2,5 И.Е. заштита по доза и тоа веднаш по утврдува-
њето на индикацијата, нулевиот - истиот ден со две до-
зи, а 7-от и 21-от ден со по една доза вакцина.  
Истовремено со имунизација против беснило се вр-

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

5) на предекспозициона имунизација против бесни-
ло подлежат и лицата што се професионално загрозени 
од инфекција со вирус на беснило, како што се: лабора-
ториски работници, ветеринарски хигиеничари, вете-
ринари, ловочувари, препаратори. Имунизацијата се 
врши со давање на три дози вакцина и тоа нулевиот, 7-
от и 30-от ден. Имунитетот се одржува со давање на 
една доза вакцина на секои три години. 

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

за сите лица изложени на инфекција со вирусот на бес-
нило заклучно со точка 1,2,3 и 4. 
Серопрофилаксата се врши веднаш по утврдување-

то на индикацијата со давање на првите две дози вак-
цина против беснило. 
Серопрофилакса против беснило се врши со давање 

на повреденото лице  20 И.Е. хуман антирабичен иму-
ноглобулин (HRIG) на 1 кг телесна тежина.  

5. На задолжителна имунизација против жолта тре-
ска подлежат лица што патуваат во земја во која постои 
таа болест, или која бара имунизација против таа болест, 
а се врши со давање на една доза вакцина најдоцна десет 
дена пред доаѓањето во ендемското подрачје. Имуниза-
цијата повторно се врши по десет години. 

6. На задолжителна имунизација против колера 
подлежат лица што патуваат во земји  во кои се бара 
имунизација против таа болест, а се врши со давање на 
две дози вакцина во растојание од најмалку осум дена. 
Имунизацијата повторно се врши по шест месеци. 

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

1) лица вработени за одржување на комуналната 
хигиена; 

2) лица што живеат во  исто домаќинство со баци-
лоносители на цревен тифус; 

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

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

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

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

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

1) лица кои не се вакцинирани односно ревакацини-
рани против ова заболување. 

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

3) лица на кои од имунизацијата односно ревакци-
нацијата поминало десет и повеќе години. 
Имунизацијата по точка 1 и 2 се врши со две дози 

вакцина на Di-Te pro adultis, а лицата од точката 3 се 
имунизираат со една доза на Di-Te pro adultis. 
Имунизацијата на лицата треба да се изврши најмал-

ку 30 дена пред заминување во подрачја зафатени со 
епидемија од дифтерија и во високо ризични подрачја.  
Ако дифтеријата се појави во епидемиска форма на 

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

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

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

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

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

10 години се дава доза од 10 микрограма/0,5 мл вакцина. 
За вакцинација на лица постари од 10 години се да-

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

двојна доза за соодветната возраст. 
Задолжителна имунизација против хепатитис Б се 

врши со три дози, со интрамускуларно давање на вак-
цина против хепатитис Б по шема: првиот 30-от и 180-
от ден од утврдување на индикацијата (0, 1, 6 месеци). 
Задолжителна имунизација на новороденчиња од 

HbsAg позитивни мајки, лица што имале аццидент со 
инфективен материјал и на пациенти пред стапување 
на дијализа, против хепатитис Б се врши со 4 дози по 
шема 0, 1, 2, 12 месеци. 
Ревакцинација се врши според епидемиолошките 

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

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

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

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

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

11. Имунизација при вонредни состојби и случај на 
биотероризам 
Задолжителна имунизација на населението при во-

нредни состојби или во случај на биотероризам се из-
ведува со соодветни вакцини, за заболувања против 
кои истите постојат, согласно Одлука на Министерс-
твото за здравство, а по соодветно упатство на Репуб-
лички завод за здравствена заштита . 
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III.  ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  
За реализација на мерките и активностите предви-

дени со Програмата за задолжителна имунизација на 
населениeтo за 2004 година потребни се: 
    ВАКЦИНИ ЗА КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА 

 
Табела 1 

 
Вид на вакцина Број на дози Единечна  

цена 
Вкупна  
вредност 

1 DI TE AL 35.000 13,00 455.000,00
2 DI TE PRO 

ADULT 65.000 13,00 845.000,00
3 RUBEOLA 25.000 99,50 2.487.500,00
4 MRP 90.000 170,00 16.020.000,00
5 TUBERKULIN 60.000 16,00 960.000,00
6 IMOVAX 

MUMPS 200 56,00 11.200,00
7 MORBILI 200 36,40 7.280,00
8 BCG 0,1 40.000 15,00 600.000,00
9 TETAVAX 40.000 9,50 380.000,00

10 DI TE PER 200.000 15,50 3.100.000,00
11 POLIO 100.000 12,38 867.000,00
12 POLIO IPV 500 230,00 115.000,00
13 HEPATIT B  90.000 290,00 26.100.000,00

 ВКУПНО:   51.947.980,00

 
   ВАКЦИНИ ПО ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИНДИКАЦИИ 

 
Табела 2 

 
Бр. 

Вид на вакцина 

Минимум 
потребни 
резервни 
дози кои ги 
обезбедува 

МЗ 

Единечна 
цена 

Вкупна вред-
ност на ми-
нимум по-
требни ре-
зервни дози

1. IMOGAM RABIES 
10 ml 100 15.500,00 1.550.000,00

2. IMOGAM RABIES 
2ml 100 3.500,00 350.000,00

3. IMOVAX RABIES 
VERO 1.500 550,00 825.000,00

4. TYPHIM VI 300 76,00 22.800,00
5.  TETAVAX   
6.  TETABULIN   
7. HEPATIT B вакцина   
8. Серум за HEPATIT B   
9. FEBRIS FLAVA 

вакцина   
10. Серум ANTI 

VIPERINUM 
 

300 
 

2.077,40 623.220,00
11. KOLERA вакцина   

 ВКУПНО   3.371.020,00
 
V. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
Вкупните средства за реализација на Програмата 

изнесуваат 55.319.000,00 денари. 
Од Буџетот на Република Македонија ќе се обезбе-

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

2 точка 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 10 за сите лица ги обезбедува 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 

За набавка на вакцини, здравствени услуги за прег-
лед, имунизација и материјални трошоци за точка 4, 9 
и 11 од Табела 2, ќе ги обезбедат соодветните овласте-
ни институции, а трошоците на истите ќе ги надоме-
стува барателот. 
Здравствените услуги за вакцинации на училишни-

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

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2004 година, во износ од 55.319.000,00 денари. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 

       Бр. 23-1300/1                 Заменик на претседателот 
13 април 2004 година           на Владата на Република  
          Скопје                                   Македонија, 
                                              Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
421. 
Врз основа на член 32, став 2, точка 8 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04) и член 63, 
точка 7 од Законот за здравствено осигурување ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 25/00, 96/00, 
50/01, 11/02 и 31/03), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 13.04.2004 година, донесе   

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КР-
ВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА  2004 ГОДИНА  

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

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

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

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

1. ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВОЈ НА КРВОДАРИТЕЛС-
ТВОТО 
Дарувањето крв е лично право и хумана обврска на 

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

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

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

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

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

лика Македонија ги исполнува сите поставени услови 
од страна на Светската здравствена организација и Ме-
ѓународната федерација на Друштвата на Црвениот 
крс  и Црвената полумесечина.  т

 
2. ПОТРЕБИ ОД КРВ 
Минималните годишни потреби од крв и крвни 

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

по инвазивна хемотерапија, ќе доведат до зголемена 
потреба за крв (во земјите со развиен здравствен си-
стем, овој процент се движи од 5-9%). 
Согласно овој критериум, во тековната 2004 година 

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

та акција опфаќа: 
- планирање на крводарителска акција во одредена 

средина; 
- утврдување на термин за нејзино изведување, во 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ганизација и етичкиот кодекс на Меѓународната феде-
рација на Друштвата на Црвениот крст и Црвената по-

лумесечина, како и нашата досегашна регулатива и 
искуство, се утврдуваат следните норми, права и обвр-
ски на крводарителите: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- крводарителите имаат право на благодарници и 
други пишувани признанија; 

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

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

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

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

4. ЗАДАЧИ  И ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО 
ПРОГРАМАТА 

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

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

вата од крв, крвни продукти и резерви, во соработка со Ре-
публичкиот завод за трансфузиологија и службите за транс-
фузија при здравствените организации во Републиката. 
Министерството за здравство врши надзор над 

учесниците во спроведувањето во Програмата.  
4.2. ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА, во областа на крводарителството ги врши 
следните задачи: 

- континуирана здравствено-воспитна и мотиваци-
ска работа кај населението; 

- непосредна подготовка на крводарителските ак-
ции во сите средини; 

- изготвување на информативно-пропаганден мате-
ријал; 

- евиденција на крводарителските акции и изготву-
вање на периодични и годишни извештаи за работа 
што ги доставува до Владата на Република Македонија 
преку Министерството за здравство; 

- доделување на признанија на крводарителите. 
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4.3. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛО-
ГИЈА И ТРАНСФУЗИОЛОШКИТЕ СЛУЖБИ ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ги вршат следните задачи:  

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

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

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

лите; 
- се грижи за обезбедување на сигурна трансфузија 

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

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

штај за реализација на Програмата за крводарителство; 
- учествува во здравствено-воспитната, мотиваци-

ската и истражувачката работа за унапредување и раз-
вој на крводарителството. 

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

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

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

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

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

 
5. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМАТА 
5.1. ОРГАНИЗИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ КР-

ВОДАРИТЕЛСКИ АКЦИИ 
Во рамките на здравствено воспитните пропагандни 

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

ган ни материјали     д
 

Ред. 
бр.  Коли-

чина 
Единечна 
цена 

Износ во 
денари 

1. Плакат за  
повик  20.000 8,00 160.000,00 

2. Плакат за 17-
ти Март 2.000 20,00 40.000,00 

3. Леток 20.000 5,00 100.000,00 
4. Евидентни  

листи за акции 10.000 2,00 20.000,00 
5. картички за 

повик 40.000 2,50 100.000,00 
6. Одбележување 

на Денот на  
крводарителс-
твото    

 
100.000,00 

  
ВКУПНО:   

 
520.000,00 

 
б
 

) мотивациски средства 

Ред. 
бр.  Коли-

чина 
Единечна 
цена Износ 

1. Значка за прво 
дарување 3000 35,00 105.000,00 

2. Значка за 5-то  
дарување 3000 35,00 105.000,00 

3. Значка за 10-то 
дарување 2000 35,00 70.000,00 

4. Значка за 25-то 
дарување 1000 35,00 35.000,00 

5. Плакета за 50-
то дарување 200 900,00 180.000,00 

6. Плакета за 75-
то дарување 50 900,00 45.000,00 

7. Плакета за 100-
то дарување 20 900,00 18.000,00 

8. За општини со 
исполнет годи-
шен план 

 
24 

 
2.000,00 

 
48.000,00 

  
ВКУПНО:  

 
 

 
606.000,00 

 
в) Активности за организирање на крводарителски 

акции   
Надоместок на трошоци  за организирање на крвода-

рителски акции за Општинските организации на Црвен 
Крст по 110,00 денари за единица крв  или во вкупен из-
нос од 58.360 х 110,00 денари  = 6.419.600,00 денари. 

5.2 Спроведување на програмата  
Активности на Републичкиот завод за трансфузио-

логија и другите трансфузиолошки служби во Републи-
ка Македонија: 

 
Ред. 
Бр.  Количи-

на 
Единечна 
цена 

Износ во 
денари 

1. Медицински 
прашалници 
при секое да-
рување 58.360 1,00 58.360,00 

2. Крводари-
телски кни-
шки 20.000 2,00 40.000,00 

  
ВКУПНО:   

 
98.360,00 

 
Средствата за земање обработка на крв, производство 

на крвни деривати, кеси за крв, реагенси за HIV, HbSAg, 
HCV, сифилис, благодарен оброк, гориво, плати и надо-
местоци од плати за екипите и друго ги обезбедува Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, наменети 
за Републичкиот завод за трансфузиологија и за другите 
трансфузиолошки служби во Република Македонија. 

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

стење на здравствени услуги на дарители со над десет 
крводарувања. 
За 6.000 крводарители по просечна партиципација 

за користење на здравствени услуги по крводарител од 
4.000,00 денари годишно, со вкупен износ од 
24.000.000,00 денари.   

6. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
Вкупните средства за реализација на програмата из-

несуваат 31.643.960,00 денари. 
Здравствените организации и другите институции 

кои се извршители во Програмата, најдоцна до 
15.01.2005 година да достават до Министерството за 
здравство извештаи за реализираните мерки и активно-
сти во 2004 година, предвидени со Програмата, соглас-
но табелите. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2004 година, во износ од 8.590.000,00 денари. 
Оваа програма ќе се објави во "Службен весник на 

Република Македонија".  
       Бр. 23-1301/1                  Заменик на претседателот 
13 април 2004 година           на Владата на Република  
          Скопје                                   Македонија, 
                                              Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
422. 
Врз основа на член 32, став 2, точка 5 од Законот за 

здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
13.04.2004 година, донесе   

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД СИДА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА 

 
Годишната програма за заштита на населението  во 

Република Македонија  од синдромот на стекнат недо-
статок на имунитет  - СИДА за 2004 година ќе се спро-
веде согласно препораките од Програмата на Обедине-
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ти нации за спречување и сузбивање на HIV/SIDA во 
светот - UNAIDS (UNICEF, UNDPA, UNFPA,  
UNESCO, WHO, WORLD BANK,) и ги опфаќа следни-
те мерки и активности: 
а) систем на програмски епидемиолошки испитува-

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

ление во Република  Македонија, а особено за загрозе-
ните  популациони групи. 
а) Систем на програмски епидемиолошки испитува-

ња и надзор 
Системот на програмски епидемиолошки испитува-

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

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

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

 Организирање на здравствен надзор над заболени-
те и заразените со ХИВ вирусот и епидемиолошки 
истражувања кои опфаќаат испитување на околината, 
односно контактите (сексуалните партнери, членовите 
на семејството, посебно децата, лица што злоупотребу-
ваат опојни дроги), контрола на крвта (СИДА тест), со 
почитување на анонимност при постапките. 
Испитување на носителство на ХИВ вирусот на хос-

питализираните болни по епидемиолошки индикации. 
б) Лабораториски испитувања 
Тестирање на крвта со цел да се утврди присуство на 

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

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

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

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

при Клиничкиот центар-Скопје ги изготвува  доктри-
нарните ставови за дијагностика, лекување и други ас-
пекти  на СИДА-та, а Републичкиот завод за здравстве-
на заштита  ги  изготвува стручните  упатства за здрав-
ствените работници. 
г) Здравствено-воспитна активност 
Имајќи предвид дека единствен ефикасен метод за 

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

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

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

спроведува: 
- организирање на предавања со соодветна содржи-

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

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

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

- во работата со посебно загрозени категории на на-
селение се применуваат посебни методи на воспитание 
во согласност со специфичностите на тие категории 
(и.в. наркомани, деликвенти, проститутки, работници 
во земјите со висок ризик на зараза и сл.) 

- спроведување на здравствено - воспитна активност 
со посебен пристап кон лицата заразени со ХИВ вирусот. 

1. Активности на Републичкиот завод за здравстве-
на заштита 
За остварување на целите и активностите утврдени 

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

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

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

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

- врши надзор и  стручна помош  во  здравствените  
организации; 

- ќе изврши околу 30 епидемиолошки испитувања и 
1.500 серолошки анализи по епидемиолошки индика-
ции, кај ризични групи и испитување на носителство 
на ХИВ вирусот на хоспитализирани болни по епиде-
миолошки индикации; 

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

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

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

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

- изготвува предлог Програма за заштита на населе-
нието од СИДА во Република Македонија за 2005годи-
на до 31.10.2004 година; 
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- изготвува извештај на годишната  програма за 
спречување на ширењето на ХИВ/СИДА за Република 
Македонија за 2004 година најдоцна до   31.01.2005 и 
шестмесечен извештај  за периодот од 01.01.-30.06 за 
2004 најдоцна до 30.08.2004 и ги доставува до Мини-
стерството за здравство.  

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

со оваа програма, заводите за здравствена заштита ги 
спроведуваат следните мерки и активности: 

- активно ја спроведуваат Програмата за подрачјата 
на општините кои ги покриваат со решението за осно-
вање и општините произлезени од сегашната територи-
јална поделба; 

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

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

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

- вршат лабораториски испитувања ХИВ вирусот 
кај ризични групи, како и испитување на носителство 
на ХИВ вирусот на хоспитализирани болни по епиде-
миолошки индикации; 

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

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

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

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

- изготвуваат годишен извештај за реализација на 
Програмата за заштита на населението од СИДА за 
2004 година и го доставуваат до Републичкиот завод за 
здравствена заштита најдоцна до 15.01.2005 година; 

- изготвуваат предлог програма за заштита на насе-
лението од СИДА за своето подрачје за 2005 година и 
по еден примерок доставуваат до Републичкиот завод 
за здравствена заштита најдоцна до 31.07.2004 година, 
со свои предлог мерки и активности за следната кален-
дарска година. 

3. Активности на Институтот за епидемиологија и 
биостатистика со медицинска информатика при Меди-
цинскиот факултет 
Институтот за епидемиологија и биостатистика со 

медицинска информатика при Медицинскиот факултет 
изготвува: 

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

- организира и спроведува епидемиолошки истра-
жувања (анамнестички и кохортни) во Република Ма-
кедонија  во повеќе региони во државата, заради про-
цена на преваленцијата и инциденцијата на болни од 
СИДА и ХИВ позитивни лица и согледување евентуал-
ни каузални асоцијации меѓу одреден ризик или факто-
ри и дистрибуција на оваа болест меѓу специфични по-
пулациони групи, заради тестирање на формулирани 
специфични тентативни емпириски проверливи работ-
ни претпоставки за идентификација на ризик фактори-
те што се асоцирани со оваа болест во нашата држава; 

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

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

4. Активности на Клиниката за инфективни болести 
и фебрилни состојби 
Клиниката за инфективни болести и фебрилни со-

стојби врши тестирање на крвните примероци (2000) за 
утврдување на присуство на ХИВ антитела кај: 

- припадници на ризични групи: и. в. корисници на 
дрога, пациенти со ризик за ХИВ инфекција поради 
одредени медицински интервенции, сексуални партне-
ри на ХИВ инфицирани лица, новороденчиња од мајки 
ХИВ позитивни до 15 месечна возраст, членови на фа-
милии на  ХИВ позитивните лица и туберкулозно бол-
ни, и испитување на носителство на ХИВ вирусот на 
хос итализирани болни по епидемиолошки индикации. п

 
Ф ИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Ред. 
бр. Назив Износ во де-

нари 
1. Активности на Републички завод за 

здравствена заштита (1.500 теста х 
670 денари ) 

 
1.005.000,00 

2. Активности на заводите за здравстве-
на заштита   

 ЗЗЗ Скопје (500 теста х 
670 денари) 335.000,00 

 ЗЗЗ Битола (300 теста х 
670 денари) 201.000,00 

 ЗЗЗ Прилеп (250 теста х 
670 денари) 167.500,00 

 ЗЗЗ Тетово (400 теста х 
670 денари) 268.000,00 

 ЗЗЗ Велес (200 теста х 
670 денари) 134.000,00 

 ЗЗЗ Охрид (200 теста х 
670 денари) 134.000,00 

 ЗЗЗ Кочани (150 теста х 
670 денари) 100.500,00 

 ЗЗЗ Куманово (350 теста х 
670 денари) 234.500,00 

 ЗЗЗ Штип (200 теста х 
670 денари) 134.000,00 

 ЗЗЗ Струмица (200 теста х 
670 денари) 134.000,00 

3. Здравствено-воспитни активности на 
РЗЗЗ и ЗЗЗ 1.100.000,00 

4. Активности на Клиниката за инфе-
ктивни болести и фебрилни состојби 
при клинички центар (2.000 теста х 
670 денари) 
Ретровирусна терапија за неосигу-
рени пациенти  

 
 

1.340.000,00 
 

1.540.500,00 
5. Институт за епидемиологија и био-

статистика со медицинска информа-
тика при Медицински факултет 

 
 

500.000,00 
6. Партиципација за 6 осигурени лица Х 

7.135,00 42.810,00 
  

ВКУПНО: 
 

7.370.000.00 
 
Вкупните средства за реализација на програмата из-

несуваат 7.370.000,00 денари. 
Распределба на средствата по Програмата ќе ја вр-

ши Министерството за здравство на здравствените ор-
ганизации извршители на активностите, врз основа на 
доставени фактури и извештаи за реализација на актив-
ностите содржани во Програмата. 
Надзор над спроведувањето на Програмата врши 

Министерството за здравство и по потреба поднесува 
Извештај до Владата на Република Македонија. 



19 април 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 24 - Стр. 21 

Здравствените организации кои се извршители во 
Програмата, најдоцна до 15.01.2005 година да достават 
до Министерството за здравство извештаи за реализи-
раните мерки и активности во 2004 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 
Средствата за здравствените услуги и лековите на 

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

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2004 година, во износ од 7.370.000,00 денари. 
Оваа програма се објавува во "Службен весник на 

Република Македонија".  
       Бр. 23-1302/1                   Заменик на претседателот 
13 април 2004 година            на Владата на Република  
          Скопје                                    Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
423. 
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 и 10/04) и член 63 
точка 7 од Законот за здравствено осигурување ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 25/00, 96/00, 
50/01, 11/02 и 31/03), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 13.04.2004 година, донесе   

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА  
Здравствената дејност на Република Македонија го 

продолжува континуитетот во спроведувањето на пре-
вентивните мерки и активности за унапредување на 
здравствената состојба и заштитата на мајките и децата 
во 2004 година. 
Во структурата на населението според пол и во-

зраст, учеството на жените во репродуктивен период 
во однос на вкупното население во Република Македо-
нија е 25,6% (или околу 500.000), додека децата од 0-6 
години се застапени со 9,9% (или околу 190.000)*.  
Поради своите специфичности, биолошкото значе-

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

ната состојба и заштитата на мајките и децата постигнати 
се значајни резултати. Стапката на смртноста на доенчи-
њата и малите деца е намалена, евидентни се позитивни 
промени во структурата на причините за смрт и возрасна-
та структура на умрените доенчиња. Значајно е намален 
бројот на регистрирани заразни заболувања, посебно на 
оние против кои се врши задолжителна имунизација. 
Во примарната здравствена заштита на жени во ре-

продуктивен период достигнат е просек од околу 5.300 
жени од 15 до 49 година на 1 гинеколог и околу 867 де-
ца од 0-6 години на 1 лекар во детската заштита. Меѓу-
тоа, податоците од подрачје до подрачје се различни 
како во однос на достигнатото ниво на здравствена за-
штита, така и во однос на бројот на жители на лекар. 
Со цел да се одржи достигнатото ниво на здравјето 

на мајките и децата и избегне колапс во основните 
здравствени услуги во текот на економската транзици-
ја, потребно е да се изнајдат можности за финансирање 
на активна здравствена заштита на жените и децата со 
кои ќе се подобри квалитетот, а истовремено ќе се 
овозможи: 
                            
* Извор на податоци: Статистички годишник на Република Маке-
донија 2002 година. 

- понатамошно намалување на стапката на смртност 
на доенчињата; 

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

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

- едукација на родители со деца со пречки во 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; 
- превенција на болести на зависност и сексуално 

трансмисиони заболувања кај женската и адолесцент-
ната популација; 

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

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

- унапредување на здравствената заштита на жените 
во текот на бременоста, породувањето и лактацијата и 
обезбедување на услови за безбедно мајчинство; 

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

 
СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО 

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

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

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

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

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

ктивниот период (15-49 година), со опфат 10 %. Со 
оваа мерка ќе бидат опфатени најмалку 45,000 жени со 
просечно две посети по жена, или вкупно 90,000 посе-
ти. Посебен акцент ќе се даде на жените во руралните 
подрачја и адолесцентките .  
Извршители  се здравствените организации од при-

марната здравствена заштита. 
3. Превенција на карцином на грло на матката 
Карциномот на грлото на матката е значаен јавно 

здравствен проблем кај жените во репродуктивниот 
период и ефикасен цервикален цитолошки скрининг 
може да ја намали инциденцата на појава на ова забо-
лување преку рано откривање и ефикасно лекување на 
преканцерозните состојби. 

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

анатомијата и физиологијата на органите за репродук-
ција, одговорното родителство, мајчинството и можно-
ста за планирање на семејството. 
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. 
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Средствата за масовно информирање (радио, ТВ, 
печат) организираат еднаш неделно емисии со содржи-
ни: планирање на семејството, одговорно родителство 
и хуманизација на односите меѓу половите. 
Извршители се здравствените организации од при-

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

5. Заштита на планирана и сакана бременост 
- Пренатална здравствена заштита 

- за секоја бремена жена  потребно е да се из-
вршат 4 пренатални прегледи во советувалиште за бре-
мени во временски интервали кои се назначени во мај-
чината книшка; 

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

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

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

- се обезбедува во просек 2 патронажни посе-
ти по бремена, а кај ризичните бремености и повеќе, 
особено на бремени помлади од 16 години и постари 
од 35 години, со неповолни социјални услови за живее-
ње и со пониска здравствена просветеност. 
Извршители: Здравствени организации во Републи-

ка Македонија. 
- Интрапартална заштита 

- сите бремени жени со фактори на ризична 
бременост и породување ќе бидат благовремено упате-
ни за третман и породување во соодветните институци  
(околу 25% од бремените и родилките); 

- стручна помош при раѓање во здравствена 
установа кај околу 97% од бремени, а во домашни ус-
лови со медицинска помош од акушерка околу 3% од 
раѓањата; 

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

кедонија. 
- Постпартална заштита 

- во просек 3 патронажни посети по леунка. 
Првата посета треба да биде извршена во првата неде-
ла по раѓањето. Здравствените организации ќе достават 
полугодишен и годишен извештај за извршените па-
тронажни посети до  Заводот за здравствена заштита на 
мајки и деца; 

- Заводот за здравствена заштита на мајки и 
деца до Министерството за здравство доставува изве-
штај за цела Република за претходната година најдоцна 
до март 2004 година. 

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

родилки со опфат од 25% од бремените и родилките, 
особено во руралните подрачја каде нивото на хигиен-
скиот, социјалниот и здравствениот стандард е пониско; 

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

здравствена заштита и патронажна служба.  
 
СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВ-

ЈЕТО НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ  
- Здравствената заштита на деца од предучилишна 

возраст опфаќа: 
- тироиден скрининг (скрининг на ТСХ) на сите 

новородени деца во Република Македонија. Скринингот 
ќе се врши во акредитираната лабораторија на Клиника-
та за детски болести во Скопје, а материјал ќе доставува-

ат сите породилишта во државата. Скринингот ќе се вр-
ши согласно доктринарните ставови и упатствата на екс-
пертскиот тим на Клиниката за детски болести; 

- преглед на новородено дете од лекар во до-
машни услови - по еден преглед во првите седум дена 
по породувањето на секое новородено;  

- водење регистер за сите живородени деца со 
отворање на здравствени картони, а за деца родени со 
ризик се води посебен Регистер во развојните советува-
лишта по пријава од породилиштата  и се отвора "Кар-
тон за следење на дете родено со ризик" и тимски се 
следи психофизичкиот развој. 
Сомнителните во заостанување на развојот се ис-

праќаат на верификација за попреченоста, соодветно 
лекување и рехабилитација и понатаму се следат во 
развојното советувалиште.  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: 

- децата кои се со поголем ризик од смрт се 
распоредуваат по групи (деца на вештачка исхрана, со 
рахитис, со мала родилна тежина, со родители без завр-
шено основно образование, со лоши станбени и матери-
јални услови во семејството, деца без еден родител, хи-
потрофични, со хронични пнеумопатии, акутни болни и 
др.). За овој дел од детската популација со нагласени 
здравствени 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 со-
стојбата на детето и третман во домашни услови; 

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

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

- превентивен ЕХО ортопедски преглед на колкови 
кај доенчиња; 

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

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

твртата година од животот со задолжително мерење на 
телесна тежина и висина и проценка на исхранетоста 
(вкупно околу 65.000), продолжување на антирахитич-
на и антикариозна профилакса. 

- Патронажна дејност: 
- 3 патронажни посети по доенче. За децата со 

поголем ризик, се обезбедуваат поголем број на посе-
ти, како и совети во советувалиштата за деца; 

- патронажната дејност, без оглед од кој тип 
на организираност е, врши мониторинг на целото се-
мејство со посебен акцент на обуката на мајките за 
правилна исхрана на доенчињата и малите деца, лична-
та хигиена и хигиената во домаќинството, правилна 
примена на лекарства ординирани во детските диспан-
зери, примена на средства за орална рехидрација во 
случај на дијареални заболувања, сетови за третман на 
акутни и респираторни заболувања и др. За време на 
посетите врши и откривање и евидентирање на ризич-
но родени деца и деца со пречки во развојот. 

- Превентивна здравствена заштита на деца во пре-
дучилишни установи (детски јасли и градинки): 

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

- здравствено воспитување со примена на соодвет-
ни здравствено воспитни методи и средства за децата, 
родителите и вработените. 
Извршители: здравствени организации од примарна 

здравствена заштита. 
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АКТИВНОСТИ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА 

1. Стручно-методолошка помош во извршувањето 
на задачите кои произлегуваат од Програмата за актив-
на здравствена заштита на мајки и деца во Република 
Македонија во 2004 година преку: 

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

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

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

- организирање на регионални развојни советували-
шта во Републиката за рана детекција, евиденција, ди-
јагноза и тимско следење на психомоторниот развој на 
ризично родени деца и деца со пречки во развојот по 
унифицирани стандарди, критериуми и методологии. 
При овие посети ќе се изготват плановите за рабо-

та, ќе биде проанализирана целосната превентивна ра-
бота, ќе се изврши увид во спроведувањето на превен-
тивните активности како и доктринарните ставови од 
доменот на превентивната и куративната заштита во 
согласност со препораките на СЗО, УНИЦЕФ и Кон-
венцијата на 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 на податоците и регистрација на деца-
та со пречки во развојот врз основа на пријавите од 
страна на Комисиите за категоризација на деца, офор-
мување регистри по категорија на оштетување. 

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

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

- изготвување, печатење и дистрибуција на здрав-
ствено-воспитни 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 ро-
дените деца на цела територија на Републиката, образец 
за пријавување на ризично родените деца и деца со 
пречки во развојот, единствена форма на регистар на ри-
зично родени деца и деца со пречки во развојот. 

5. 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 половите, 
планирање на семејството со контрацепција, физиологија 
на репродукција, превенција на болести на зависност (дро-
га, алкохол и пушење), превенција на сексуално трансмиси-
они заболувања - вкупно 350 предавања и работа во мали 
групи. При овие предавања се користат аудиовизуелни ме-
тоди (проекција на видеокасети, слајдови и др.). 

7. Изготвување на Предлог-програма за активна 
здравствена заштита на мајки и деца за 2005 година, 
најдоцна до октомври 2004 година. 

8. Информација за здравствената состојба и заштита 
на мајките и децата во Република Македонија за 2003 го-
дин  со предлог-мерки. Рок - септември 2004 година. а

 
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕА-

ЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
1. За реализација на програмските активности за за-

штита на неосигурените мајки и деца за 2004 година, 
потребни се следните средства:  
Ред.
бр. Назив Износ во  

денари 
1. Пренатални прегледи 

3.600 неосигурени бреме-
ни жени (15% од вкупниот 
број на раѓања) по 4 прег-
леди=14.400 прегледи по 
200 денари и по еден ЕХО 
х 350,00 

 
 

4.140.000,00 
2. Превентивен цитолошки 

преглед на грлото на ма-
тката кај 3.600 неосигура-
ни жени х 160,00  

 
576.000,00 

3. Интрапартална заштита 
неоперативно породување 
(3.000 х 15.000,00 денари) 
оперативно породување - 
царски рез (600 х 40.000,00 
денари) 

 
 

45.000.000,00 
 

24.000.000,00 
4. Тироиден скрининг на но-

вородени деца (24.000 х 
120,00 денари) 

 
2.880.000,00 

5. Одредување на крвна гру-
па  и Rh фактор за мајката 
и детето 3.600 прегледи х 
150,00 денари 

 
540.000,00 

6. Ro-gam (за мајките со не-
гативен Rh фактор 540  
жени х 3.240 денари ) 

 
1.749.600,00 

7. Патронажни прегледи на 
леунки и новороденчиња и 
доенчиња (3.600 по три по-
сети  или вкупно 10.800 па-
тронажи х 100,00 денари) 

 
 

1.080.000,00 
8. Лекарски преглед на ново-

роденчиња родени во до-
машни услови  (500 прег-
леди  х 320,00 денари) 

 
160.000,00 

9. Куративни лекарски прег-
лед до 1 година (3.600 х 4 
прегледи х 320,00 денари) 

 
4.608.000,00 

10. Лекарски ортопедски прег-
лед  со ЕХО  на доенчиња  
по 1 преглед (3.600 прегле-
ди по 500,00 денари) 

 
1.800.000,00 

11. Следење на деца родени со 
ризик (500 деца  
по 2 прегледа х 320,00 де-
нари) 

 
320.000,00 

12. Активности на Заводот за 
здравствена заштита на 
мајки и деца   

 
3.000.000,00 

 Вкупно    89.853.600,00 
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2. Средства за покривање на партиципација на оси-
гур ните мајки и деца  до 1 година: е 
Ред. 
бр. Назив Износ во денари 

1. Интрапартална заштита: 
а) Неоперативни породува-
ња (16.320 х 1.250,00 денари 
б) Оперативни породува-
ња - царски рез 
(4.080 х 3.700,00 денари) 

20.400.000,00 
 
 

15.096.000,00 
2. Болнички здравствени ус-

луги на доенчиња до една 
година 4.000 х 2.000,00 де-
нари просечно 

 
8.000.000,00 

 Вкупно за  
партиципацијата   43.496.000,00 

 
3. 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. 
Вкупните средства за реализација на програмите ќе 

се обезбедат од:  
1. Буџетот на Република Македонија во износ од 

89.853.600,00 денари за пружање на здравствени услу-
ги на неосигурени мајки и деца до 1 година. 

2. Буџетот на Република Македонија во износ од 
43.496.000,00 денари на име партиципација на осигуре-
ните мајки и деца до 1 година ги дозначува до Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија согласно 
член 36 од Законот за здравственото осигурување. 
Вкупен износ за реализација на Програмата 

133.349.600,00 денари.    
Здравствените организации кои се извршители во 

Програмата, најдоцна до 15.01.2005 година да достават 
до Министерството за здравство извештаи за реализи-
раните мерки и активности во 2004 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 
Програмата ќе се реализира во обем на расположливи-

те средства одобрени од Буџетот на Република Македони-
ја за 2004 година во износ од 25.000.000,00 денари. 
Оваа програма ќе се објави во "Службен весник на 

Република Македонија".  
 Бр. 23-1303/1                  Заменик на претседателот 

13 април 2004 година            на Владата на Република  
          Скопје                                    Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
424. 
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 и 10/04) и член 63 
точка 7 од Законот за здравствено осигурување ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 25/00, 96/00, 
50/01, 11/02 и 31/03), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 13.04.2004 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУ-
ШЕВНИ РАСТРОЈСТВА И БОЛЕСТИ НА ЗАВИС-

НОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 2004 ГОДИНА  

Душевните растројства и болестите на зависност се 
сериозен и сложен социо-медицински, но и општествен 
проблем, со бројни здравствени, социјални и економ-
ски последици по поединецот, семејството и општес-
твото 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 чија надлежност 
се ресорни институции и организации, со доминантна 
улога на социјалниот сектор.  

Душевните растројства опфаќаат широк круг на 
разнородни заболувања, вклучувајќи ги органските, 
симптоматските, невротските, растројствата во распо-
ложението (афективни растројства), шизофрените, ши-
зотипните и налудничавите растројства, душевната за-
останатост и другите душевни растројства, како и ду-
шевните растројства и растројствата во поведението 
предизвикани со употреба на   психоактивни супстан-
ци, вклучително алкохол, тутун, дроги и др., традицио-
нално нарекувани болести на зависност. 
Душевните растројства се сложен и сериозен со-

цио-медицински, но и општествен проблем. 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 влошување и повторна по-
јава на знаците на растројството. Поради природата на 
болеста, но далеку повеќе како резултат на општестве-
ниот став на неприфатеност, маргинализација и отфр-
лање, голем број лица со душевни растројства остану-
ваат долготрајно, па дури и доживотно  хоспитализира-
ни. Долготрајниот болнички третман во медицинско 
психијатриските установи во изминатиот период беше 
поврзан со значителни финансиски средства кои беа на 
товар исклучиво на здравственото осигурување, а дол-
готрајно болнички третираните лица беа дополнително 
стигматизирани и маргинализирани. Поради тоа истиот 
се покажа како недоволно ефикасен, економски нео-
правдан и во неможност да  обезбеди похуман пристап 
и третман на овие лица со душевни растројства во нив-
ното природно опкружување, преку развивање на раз-
лични форми на вонболнички третман, содржани во  
Центрите за ментално здравје во заедницата.   
Болестите на зависност, т.е. душевните растројства 

и растројствата во поведението предизвикани со упо-
треба на   психоактивни супстанци, исто така претста-
вуваат сложен и сериозен социо-медицински, но и оп-
штествен проблем, кој во нашето општество со загри-
жувачки брзо темпо се шири пред се меѓу младите.  Ре-
публика Македонија во сите изминати години бележи 
постојан и прогресивен пораст на употреба и злоупо-
треба на разни психоактивни супстанци,  на илегалните 
особено после 1990, од кога голем број лица и нивни 
семејства побарале 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 психоактивни 
супстанци, кај нас и во светот се кофеинот, никотинот и 
алкохолот, како и седативно-хипнотичните лекови и 
аналгетиците, додека од илегалните марихуаната.  
Иако точниот број лица што се употребуваат, злоу-

потребуваат или се зависни од разни видови психоа-
ктивни супстанци останува непознат, според достапни-
те извори на податоци се претпоставува дека во Репуб-
лика Македонија 20.000-30.000 претежно млади лица 
доаѓаат во контакт со разни видови психоактивни суп-
станци, во кои не се вбројува тутунот и алкохолот, ме-
ѓу кои се и 8-10.000 зависници од хероин, лица со сери-
озни здравствени и социјални проблеми.  
Од легалните психоактивни супстанци најчесто и 

најмасовно злоупотребуван е алкохолот и се смета дека 
околу 60.000 лица во Републиката имаат проблеми повр-
зани со консумирање алкохолни пијалоци. Злоупотреба-
та на психоактивни супстанци кои легално се препишу-
ваат, пред се седативно-хипнотичните лекови и аналге-
тиците е исто така честа, па дури и масовна појава кај 
нас, како меѓу возрасните, така и  меѓу младите, а се по-
честа е и комбинација на овие лекови со алкохол. 
Од илегалните дроги најчесто злоупотребувана е ма-

рихуаната, додека најмногу загрижува злоупотребата на 
хероин, поради сознанијата за директна поврзаност на 
ширењето на инфекциите предизвикани од вирусите на 
ХИВ и Хеатитис Б и Ц со интравенската злоупотреба на 
дроги. Во последниве години се бележи пораст на кори-
стење на синтетски дроги од типот на екстази, ЛСД и др., 
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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.  
Освен тоа, злоупотребата на илегални дроги придонесува 
и за зголемување на криминалот како и на здравствените, 
социјални и економски последици. 
И покрај вака алармантните состојби, во изминати-

от период третманот на овие сериозни социо-медицин-
ски појави, беше скоро целосно препуштен на меди-
цинските институции, пред се на психијатриските и се 
одвиваше на товар на здравството и здравственото оси-
гурување, давајќи скромни резултати. 
За целосно, адекватно, навремено, ефикасно и еконо-

мично решавање на овие проблеми неопходно е вклучу-
вање на целата општествена заедница,  преку соодветни-
те институции и организации  во рамките на ресорните 
Министерства. Имено, за третман на осудените лица со 
душевни растројства или болести на зависност од алко-
хол и дрога, финансиски обврски треба да превземе Ми-
нистерството за Правда, преку редовно планирање и 
издвојување на соодветни финансиски средства. Мини-
стерството за труд и социјална политика потребно е да 
преземе обврска за финансирање на долготрајната нега и 
чување на лицата со хронични душевни растројства, ка-
ко и за третман на неосигурените лица  кои се третирани 
болнички, дневно-болнички и амбулантски.  
Лицата со душевни растројства во Република Маке-

донија во најголем број се третирани во трите специја-
лизирани психијатриски болници во: Скопје, Демир Хи-
сар и Негорци, според регионалниот пристап, додека бо-
лестите на зависност во најголем број се третирани во 
Скопје, далеку помалку во Демир Хисар и Негорци.  
Во трите специјализирани психијатриски болници 

се третираат вкупно 1.850, од кои: 
- 1.220 се лекуваат болнички; 
- 630 се лекуваат во дневните болници. 
Од болнички лекуваните: 
- 120 лица се со судска одлука за изречена мерка за-

должително лекување и чување во болнички услови; 
- 120 лица се неосигурани по ниту еден основ од За-

конот за здравствено осигурување, од кои  
- 30 се лица со болест на зависност, неосигурани по 

ниту еден основ од Законот. 
Од наведеното бројчани показатели видно е и дека 

во трите именувани болници во Републиката се лекуваат 
270 лица за кои  не постои основ за осигурување и за 
кои именуваните Болници неможат да обезбедат средс-
тва од Фондот за здравствено осигурување, согласно по-
стигнатите договори за финансирање. Поради тоа, во ид-
нина, обврската за плаќање на трошоците за лекување на 
овие лица треба да ја преземе Буџетот на Републиката, 
преку напред на ведените ресорни министерства. 
Освен тоа во трите именувани болници сместени 

950 лица со душевни растројства, со регулирано здрав-
ствено осигурување, од кои се 400 во акутна фаза на 
болеста, т.е. лица на кои им е потребен медицински 
третман, а средствата за нивното лекување паѓаат на 
товар на Фондот за здравствено осигурување. 
Останатите  550 лица се во хронична фаза на ду-

шевното растројство и се наоѓаат на долготрајно леку-
вање, нега и чување во овие болници.  Долгогодишни-
от престој во психијатриските болници се должи како 
на развиениот хоспитализам кај овие лица, отпор и 
страв да ја напуштат болницата, така и на неподготве-
носта на  семејствата и социјалната средина за нивно 
прифаќање во домашни услови и во заедницата, отсус-
тво на соодветни служби во местото на живеење, висо-
киот степен на општествена стигматизација и маргина-
лизација. Напуштени и ретко посетувани од своите се-
мејства, тие целосно се адаптираат на болнички услови 
во кои грижата за нивното здравје, нега  и престој е це-
лосно препуштена на медицинскиот персонал во здрав-
ствените институции.  Дел од овие лица оствариле пра-
во на лична пензија или социјална помош која мини-
мално самите ја користат, поради фактот дека средс-
твата воглавно ги користат членови на нивни семејс-
тва, кои малку се грижат за нив. Од сето наведено вид-

лива е комплексноста на проблемот, според што може 
да се заклучи дека долготрајниот болнички престој е во 
голема мерка условен од социјалниот момент, а не од 
потребата за исклучиво медицински третман.   

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  

Со оглед на спецификите во превенцијата и третма-
нот на душевните растројства од една, и болестите на 
зависност од друга страна, во иднина, неопходно е раз-
граничување и подвојување на Програмите за здрав-
ствена заштита насочени кон овие две категории.        
За реализација на мерките и активностите предвидени 

со Програмите за здравствена заштита на лица со душев-
ни растројства и болести на зависност во Република Ма-
кедонија за 2004 година потребни се следни средства:   

 
 

Болничко 
лекување 

Број на  
пациенти

Цена 
на 
болн. 
ден 

Дено-
ви ле-
кува-
ње 

Износ 

1 Судски слу-
чаи-душев-
ни болни 80 900,00 365 26.280.000,00 

2 Неосигуре-
ни лица - 
душевни 
болни  120 900,00 365 39.420.000,00 

3 Хронично 
душевни 
болни за 
долготрај-
на нега и 
чување 550 600,00 365 120.450.000,00 

 ВКУПНО:    186.150.000,00 
 

 
 

Лекување во 
дневни бол-
ници 

Број на 
паци-
енти 

Цена 
на 
болн. 
ден 

Дено-
ви ле-
кување 

Износ 

1 

Хронично 
душевни 
болни - нео-
сигурени ли-
ца 40 300,00 365 4.380.000,00

 ВКУПНО:    4.380.000,00 
За здравствена заштита на лица со душевни рас-

тро ства потребни се вкупно 190.530.000,00 денари. ј 

 
 

Болничко ле-
кување 

Број на 
паци-
енти 

Цена 
на 
болн. 
ден 

Дено-
ви ле-
кување 

Износ 

1 Судски слу-
чаи - завис-
ници 40 900,00 365 13.140.000,00

2 Зависници  - 
неосигурени 
лица 30 1.000,00 365 10.950.000,00

3 Зависници 
(алкохол и 
дрога) во 
акутна со-
стојба над 30 
до 90 дена  130 1.000,00 60 7.800.000,00

 ВКУПНО:    31.890.000,00
 

 
 

Лекување во 
дневни бол-
ници 

Број на 
паци-
енти 

Цена 
на 
болн. 
ден 

Дено-
ви ле-
кува-
ње 

Износ 

1 Зависници 
од алкохол 
над 30 до 90 
дена 100 300,00 60 1.800.000,00

2 Зависници 
од дрога без 
метадон  
над 30 до 90 
дена   60 400,00 60 1.440.000,00

3 Зависници  
од дрога со 
метадон  
над 30 дена 430 440,00 335 63.382.000,00

 ВКУПНО:    66.622.000,00
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За здравствена заштита на лица со болести на за-
висности потребни се вкупно 98.512.000,00 денари.  

 
 

Партиципа-
ција 

Број на па-
циенти 

Цена на 
болн. ден Износ 

1 Зависници 
во акутна со-
стојба сме-
стени во  
болница 130 7.135,00 927.550,00 

2 Зависници 
од алкохол 
во дневни 
болници 100 7.135,00 713.500,00 

3 Зависници 
од дрога без 
метадон во 
дневни бол-
ници   60 7.135,00 428.100,00 

4 Зависници  
од дрога со 
метадон  во 
дневни бол-
ници 430 7.135,00 3.068.050,00 

 ВКУПНО:   5.137.200,00 

Програмата ќе се реализира во обем на расположливи-
те средства одобрени од Буџетот на Република Македони-
ја за 2004 година во висина од 53.000.000,00 денари. 
Оваа програма ќе се објави во "Службен весник на 

Република Македонија".  
 Бр. 23-1304/1                  Заменик на претседателот 

13 април 2004 година            на Владата на Република  
          Скопје                                    Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
425. 
Врз основа на член 46, став 1, алинеја 1 од Законот 

за рибарството (�Службен весник на РМ� бр. 62/93) и 
дел I под Дојранско Езеро, од Наредбата за ловостој на 
одделни видови риби и други корисни животни од риб-
ниот фонд по одделни риболовни подрачја и ревири, 
како и ограничување на уловот за време на ловостој 
(�Службен весник на РМ� бр. 3/94), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЛОВОСТОЈ НА СИТЕ ВИДОВИ РИБИ  
 НА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО  Вкупната вредност на програмата финансирана од 

Буџетот на Република Македонија изнесува 
294.179.200,00 денари. 

1. Заради заштита на рибниот фонд во Дојранското 
Езеро, се наредува ловостој на сите видови риби, од-
носно тотална забрана на риболовот во ова езеро во 
времетраење од 13.04.2004 година во 12,00 часот до 
13.05.2004 година во 12,00 часот. 

Мерките и активностите предвидени со оваа програ-
ма за осигурените лица се финансираат според општите 
акти на Фондот  за здравствено осигурување на Македо-
нија, врз основа на договор со здравствените установи. 2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од 13.04.2004 година. 

Здравствените организации кои се извршители во 
Програмата, најдоцна до 15.01.2005 година да достават 
до Министерството за здравство извештаи за реализи-
раните мерки и активности во 2004 година, предвидени 
со Програмата, согласно табелата. 

 
Бр. 08-3792/1                                      Министер, 

9 април 2004 година                        Славко Петров, с.р. 
     Скопје 

  
426. 
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Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала
Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98), Министерството за земјоделство, шумарство и во-
стопанство објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА ЗА КОИ Е ДАДЕНО 

ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВОПЕРИОД ОД 1.04.2003 ДО 1.01.2004 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



19 април 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 24 - Стр. 27 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Стр. 28 - Бр. 24 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 април 2004 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



19 април 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 24 - Стр. 29 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Стр. 30 - Бр. 24 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 април 2004 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



19 април 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 24 - Стр. 31 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Стр. 32 - Бр. 24 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 април 2004 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     Бр. 11-2242/2                                Министер 
8 април 2004 година                   за земјоделство, шумарство 
         Скопје                            и водостопанство, 
                                       Славко Петров, с.р. 

427.  
б) Дизел гориво                                              ден/лит. Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енерге-

тика (�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 
и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додаде-
на вредност (�Службен весник на РМ� бр. 44/99, 59/99, 
86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19.04.2004 годи а, донесе 

-
 
 Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 16,754 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                        до 16,993 
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М - 1 (М)       до 9,981 
-
 
 М - 2       до 9,954 

н
 2. Претпријатијата и другите правни и физички ли-

ца, што вршат промет на нафтени деривати и увозници 
(во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат 
цените за одделни нафтени деривати така што највисо-
кит  малопродажни цени да изнесуваат и тоа: 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА е  а) Моторни бензини                                      ден/лит. 1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

- МБ - 86                                                           до 53,50 
- МБ - 98                                                           до 54,00 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                   до 54,00 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)           до 50,50  -
 
 БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)         до 51,00 а) Моторни бензини                                      ден/лит. 

- МБ - 86                                                        до 16,611 б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- МБ - 98                                                         до 17,036 - Д (ДИЗЕЛ)                                                   до 38,50 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 17,767  
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 17,505 в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 17,928 - екстра лесно (ЕЛ)                                          до 28,00 
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г) Мазут                                                  ден/кг 4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 
оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,40 
ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

- М - 1 (М)       до 12,368 
-  М - 2       до 12,336 

 Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 
и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 

а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 3,20 
- МБ - 98                                                            до 3,20 Во малопродажните цени содржан е данокот на до-

дадена вредност согласно Законот. - МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    до 3,20 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            до 3,20 3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

-  БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          до 3,20 
б) Дизел гориво                                              ден/лит.  -
 
 Д (ДИЗЕЛ)                                                    до 3,20 а) Моторни бензини                                      ден/лит. 

- МБ - 86                                                             25,128 в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- МБ - 98                                                              25,127 -

 
 екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 

- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                      24,396 
г) Мазут                                                   ден/кг - БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)              21,692 
- М - 1 (М)          до 0,40 -  БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)            21,692 
- М - 2          до 0,40 б) Дизел гориво                                              ден/лит.  

-  Д (ДИЗЕЛ)                                                      12,273 5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 20.04.2004 година. 

в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                               3,136  
г) Мазут                                                     ден/кг        Бр. 02-348/1                                Претседател, 
- М - 1 (М)              0,100 19 април 2004 година                  Славе Ивановски, с.р.    
- М - 2              0,100            Скопје  
 
 
 
 
 
 В
  
 А ДРЖАВНИОТ ЗАВОД З Н 

 
 
За трошоците во постапката з

информативни услуги се наплаќа 

ДРЖА

рз основа на член 18 став 2 о
и 9/04), директорот на Државниот

16. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 А ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 

а стекнување на правата од индустриска сопственост и трошоците за давање на 
надоместок според следната тарифа: 

 ВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 
 
 

д Законот за индустриска сопственост (�Службен весник на РМ� бр. 47/02, 42/03 
 завод за индустриска сопственост донесе 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

Т А Р И Ф А 

Член 1 
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 Член 2 
По извршеното срамнување со изворниот текст е 

утврдено дека во текстот на Правилникот за обрасците 
на пријави за матичната евиденција (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 20/04), се направени 
технички грешки, поради што се дава 

Подносителот на пријавата (физичко или правно ли-
це) или застапникот за стекнување на правото на патент, 
индустриски дизајн, трговска марка, ознака на потекло-
то и географска ознака, како и физичкото или правното 
лице кое бара информативни услуги ги плаќаат трошо-
ците од оваа тарифа на сметка на Заводот и тоа: 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈАВИ 
- трошоците кои произлегуваат од правни акти из-

дадени во согласност со Законот за индустриска сопс-
твеност, се уплатуваат според рокот утврден во соод-
ветниот акт; 

ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА  
Во член 2 став 1 во точката 9, по зборот �пријава� 

треба да стојат зборовите: �за промена�. 
Во член 4 точката се заменува со запирка и се дода-

ваат зборовите: �освен пријавите од член 2 став 1 точки-
те 6 и 8, кои ќе се применуваат од 01.01.2005 година�. 

- средствата на име на трошоци за давање информа-
тивни услуги се уплатуваат при поднесување на бара-
њето. Во образецот М3 (Пријава за промена во текот на 

осигурувањето), во обележјето 25, пред зборовите: 
�вид на стаж�, треба да стојат зборовите: �Промена и�.  

Член 3 Во образецот М3 (Потврда за поднесена пријава за 
промена во текот на осигурувањето), во обележјето 25, 
пред зборовите: �вид на стаж�, треба да стојат зборови-
те: �Промена и�. 

Оваа тарифа ќе се применува наредниот ден од де-
нот на објавувањето на согласноста на Владата на Ре-
публика Македонија во �Службен весник на Република 
Македонија�. Во образецот М8 во обележјето 09, наместо зборот 

�Ча ови�, треба да стои зборот �Период�.  с       Бр. 03-2133/1         Директор,  Бр. 08-1480/1              Министерство за  30 март 2004 година                       Џемаил Ељмази, с.р. 16 април 2004 година     труд и социјална политика            Скопје       Скопје 

  
  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


