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

 
Бр. 41-9978/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

141. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
3.01.2013 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

„ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ “ ЗА 2013 ГОДИНА  
1. В О В Е Д  
Кардиоваскуларните и респираторните болести се 

најчести заболувања кај населението како во светски 
рамки така и во Република Македонија.   

Зголемениот крвен притисок ,зголемени маснотии 
во крвта, дебелината, дијабетот, неправилната исхрана, 
недоволната физичка активност, злоупотребата на ал-
кохол и тутун се најчести ризик фактори за настанува-
ње на кардиовскуларните заболувања. Најзначајните 
ризик фактори за појава на незаразни болести, можат 
да се спречат и да се контролираат.              

Масовните незаразни болести се водечка причина 
за смрт и инвалидитет ширум светот.  

Причинители на висока зачестеност на масовни не-
заразни болести во последните децении од дваесеттиот 
век и почетокот на овој век се значајните и брзи проме-
ни во начинот и стилот на живот на современиот човек. 
Најмногу се изразени промените во начинот на исхра-
на, нивото на физичка активност, зголемената употреба 
на алкохол и тутун. Во интеракцијата на физичката 
активност, храната, исхраната и на здравјето на луѓето, 
вклучени се следните релевантни аспекти: енергетска-
та потрошувачка преку физичката активност како важ-
на компонента на енергетската рамнотежа што ја опре-
делува телесната тежина.   

Превентивните прегледи за навремена контрола на 
крвниот притисок, телесната тежина, одредување ше-
ќер и маснотии во крвта се битен елемент за навремено 
спречување на појава на кардиваскуларни заболувања. 

Едукација на населението за потребата од навреме-
ни превентивни прегледи за контрола на соспственото 
здравје е битен фактор за рано откривање и спречување 
болести.            

Параметри на здравјето кои е потребно да се следат 
се: крвен притисок, телесна тежина, висина, индекс на 
телесна маса, шеќер и маснотии во крвта. На граѓаните 
потребно е во исто време да им се даваат и конкретни 
совети за грижа за сопственото  здравје како совети за  
промоција на здрави животни стилови, подршка за 
откажување од штетни животни навики, за начинот на 
исхрана и заштита од високите температури, важност 
на превентивните прегледи.   

2. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ЗДРАВЈЕ  ЗА 
СИТЕ  

За подобра едукација на населението од потребата 
за навремени превентивни прегледи за контрола на 
сопственото здравје, а со тоа рано откривање на болест 
или спречување на нарушување на здравјето, програ-
мата здравје за сите ќе се спроведува преку планирани 
мерки и активности координирани од Министерството 
за здравство и Институт за јавно здравје на Република 
Македонија. 

Директни учесници ќе бидат здравствените работ-
ници од здравствените домови ,а активно учество ќе 
земат и единиците на локална самоуправа. 

Со Здравје за сите на сите граѓани им се можност 
да извршат бесплатен превентивен преглед и тоа неза-
висно од нивниот статус на здравствено осигурување.  

Активностите се состојат во бесплатни лекарски 
прегледи, мерење крвен притисок, телесна тежина и 
висина, индекс на телесна маса, одредување шеќер и 
маснотии во крвта и други лекарски совети. Резултати-
те од мерењата ќе им бидат соопштувани на лице ме-
сто.  

При прегледите ќе бидат давани и совети за грижа 
за здравјето, начин на исхрана, заштита од високите 
температури, а ќе им се делат и промотивни печатени 
едукативни материјали за правилен начин на живот и 
исхрана.  

Активностите ќе се спроведуваат на отворен и за-
творен простор во зависност од временските прилики, 
а за местото, денот и времето на спроведување на прег-
ледите, наслението ќе биде известувано преку локални-
те медиуми и месните заедници. 

Секој Здравствен дом треба да обезбеди по шест  
акции годишно во рурално подрачје. 

Динамиката на спроведување на активностите ќе 
биде еднаш на два месеци и тоа по една акција во след-
ните периоди - (од 01.01.2013 до 28.02.2013год), (од 
01.03.2013 до 30.04.2013 год), (од 01.05.2013 до 
30.06.2013 год), (од 01 .07.2013 до 30.08.2013 год), (од 
01.09.2013 до 30.10.2013 год), (од 01.11.2013 до 
31.12.2013 год). 

Здравствените тимови ќе бидат составени од лекар, 
медицинска сестра и возач. 

Нивната задача ќе биде да вршат превентивни прег-
леди во домашни услови на постари лица (хронично 
болни ,лице кој живеат сами,лица од рурални средини) 
или на посебни пунктови. 

Резултатот од анализата ќе се евидентира во еви-
дентен лист и доставува до  Институт за јавно здравје 
на Република Македонија.  

1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
Целта на програмата е активен пристап до граѓани-

те од руралните средини, контрола на нивното здравје 
навремено и содветно лекување и препораки за превен-
ција на здравјето. 

 
2. ПРИПРЕМНИ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗВРШИТЕЛИТЕ  
За време на припремните активности за целосно и 

навремено спроведување на програмата ќе се организи-
раат средби со одговорните лица на здравствените 
установи – извршители на активностите. Воедно  на-
времено ќе се обезбедат потребните медицински мате-
ријали, промотивни материјали  и друг потребен ин-
вентар. За таа цел ќе се спроведат следните активно-
сти: 

- Список со одговорни лица по здравствени устано-
ви и нивни телефонски броеви. 

Координатори на активностите се Здравствените 
домови за   територијата на своето подрачје. 

- Календар  со локалитети  за поставување на пун-
ктови за вршење на превентивните прегледи (на два 
месеци). 

- Eвидентен лист за индивидуалниот превентивен 
преглед, со  содржината за антропометриските мерења 
за определување на индексот на телесна маса, мерење 
на нивото на шеќерот и холестеролот во крвта,  и крв-
ниот притисок.  

- Набавка на апарати за анализа,  ленти за одредува-
ње на шеќерот и    холестеролот    во крвта и ланцети. 

- Внесување на податоците од анкетните листи во 
постоечкиот софтвер. 
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ЕВАЛУАЦИЈА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД 
ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ 

 
Секој извршен превентивен преглед ќе се евиденти-

ра во посебен евидентен лист кој се доставува во Ин-
ститут за јавно здравје Скопје. 

По обработката на добиените индивидуални листи 
за вкупниот период Институт за јавно здравје на Ре-
публика Македонија ќе изготви студија за добиените 
резултати, со препораки за подобрување на здравстве-
ната состојба кај граѓаните. 

 
3. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕ-

АЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. Средствата наменети од активностите Здравје за 

сите од точка 1 ,3 и  4 од табелата   ќе се доставуваат до 
здравствените домови извршители на активностите. 

Б. Средствата наменети од активностите Здравје за 
сите од точка 2 од табелата ќе се достават до Институт 
за јавно здравје на Република Македонија по завршува-
ње на активностите од Програмата и по доставен изве-
штај со резултати од активностите.  

Програмата ќе се реализира во рамки на обезбеде-
ните средства во Буџетот на Република Македонија за 
2013 година во износ од 2.000.000,00 денари.  

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

 
Бр.41-9979/1-12               Заменик на претседателот  

3 јануари 2013 година        на Владата на Република  
    Скопје                              Македонија, 
                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
142. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2013 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
171/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 3.01.2013 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ 
АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ 
ЗА 2013 ГОДИНА  СО  ЦЕЛ  ПРОМОВИРАЊЕ  НА  

МЕЃУЕТНИЧКИ ОДНОСИ 
 
1. Со оваа програма се утврдува намената на средс-

твата обезбедени во Буџетот на Република Македонија 
за 2013 година, утврдени во разделот 040.10 - Секрета-
ријат за спроведување на рамковниот договор, Потпро-
грама 21 - Промоција на меѓуетнички односи, ставка 
463 - Трансфери до невладини организации кои се на-

менети за финансирање на програмските активности на 
здруженија и фондации, со цел за промовирање на ме-
ѓуетнички односи, во вкупен износ од 10.000.000 дена-
ри. 

2. Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се ко-
ристат за финансирање на програмски активности на 
здруженија и фондации, преку грантови за програми 
(проекти) во следниве приоритетни области: 

- Проекти наменети за градење доверба меѓу раз-
личните етнички заедници; 

- Проекти наменети за промоција на успешен сожи-
вот кај различните етнички заедници; 

- Проекти наменети за унапредување на меѓуетнич-
ката соработка во областа на културата, спортот и 
образованието; 

- Проекти наменети за унапредување на меѓуетнич-
ката толеранција; 

- Проекти наменети за унапредување на имплемен-
тацијата на Охридскиот Рамковен Договор; 

- Проекти наменети за анализа и мониторинг на 
имплементацијата на Охридскиот Рамковен Договор. 

3. Грантовите за проектите ќе се доделуваат, во го-
ренаведените приоритетни области, во различни суми 
но во висина најмногу до 600.000,00 денари. 

4. За реализација на оваа програма е задолжен Се-
кретаријатот за спроведување на рамковен договор. 

5. Здруженијата и фондации на кои ќе им бидат до-
делени средства согласно Програмата, во рок од 30 де-
на по завршувањето на своите програмски активности 
е потребно да достават извештај за начинот на користе-
ње на средствата до Секретаријатот за спроведување на 
рамковен договор, најдоцна до 30 Ноември 2013 годи-
на.  

6. Секретаријатот за спроведување на рамковен до-
говор ќе достави Извештај за реализација на програма-
та до Владата на Република Македонија, со финанси-
ски показатели и образложение на постигнатите резул-
тати најдоцна до 31.12.2013 година. 

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

 
Бр.41-10042/1-12              Заменик на претседателот  

3 јануари 2013 година         на Владата на Република  
    Скопје                               Македонија, 
                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
143. 

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2013 го-
дина („Службен весник на Република Македонија„ 
бр.171/12), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 3.1.2013  година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕД-
НИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
Со оваа програма се утврдува намената на средс-

твата обезбедени во Буџетот на Република Македонија 
за 2013 година, утврдени во Разделот 040.10-Секрета-
ријатот за спроведување на Рамковниот договор, Пот-
програмата К5-Соодветна и правична застапеност на 
заедниците, кои се наменети за вработување на при-
падниците на заедниците кај буџетските корисници и 
единките корисници од централната власт. 

Програмата за вработување на припадниците на за-
едниците кои не се мнозинство во Република Македо-
нија за 2013 година, заснована според принципот на  
соодветната и правичната застапеност се состои од 
следниве елементи: 


