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1. СТРУКТУРА НА ТЕКСТУАЛНИОТ ДЕЛ НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН 



 
 

 
 
 

Стратешкиот план претставува пишан документ, легализиран низ процесот на формално одлучување, долгорочен водич за делување, развој и надградба на капацитетите, ефикасноста 
и функционалноста на Министерството за здравство.  
 
Реалниот и соодветно развиен стратешки план, овозможува мониторинг на спроведувањето на планираните активности.  
 
Стратешкото мислење претставува комплексен процес кој нуди рамка на мислење и креирање на одговори адекватни на предизвиците на Министерството за здравство.  Креирањето на 
визијата согласно реалноста, развивање на способности за тимска работа, развивање и решавање на проблемите и критичкото мислење, се само резултат на тоа што во процесот на 
стратешкото мислење го гледаме целиот систем, а не само неговите пооделни делови.  
 
Процесот на стратешко планирање овозможува на систематски и структуриран начин да се анализираат, планираат, следат и евалуираат, надлежностите и обврските, искористеноста 
на постоечките ресурси, нивната распределба по функции и потреба од нови ресурси како и организациската поставеност, човечкиот потенцијал со кој располага министерството, 
неговата организациона поставеност, внатрешна комуникација и координација, техничка – технолошка опременост, просторните можности и друго. 
 
Преку овој процес на планирање се дефинираат и приоритетните прашања кои како политики ќе треба да се усвојат во наредниот период и ќе треба да се вградат во предвидувањата и 
буџетските пресметки на министерството. 
 
Во рамките на буџетскиот процес за 2016 година, Министерството за здравство ги дефинира сопствените програми/планови, мерки и активности за остварување на стратешките 
приоритети и приоритетни цели на Владата за 2016 година.  
 
Стратешкиот план претставува основен план за развој на Министерството за здравство во кој се содржани програмите и активностите преку кои се планира остварување на целите во 
наредниот тригодишен период. Програмите и активностите на Министерството за здравство произлегуваат од утврдената здравствена стратегија до 2020 година, Милениумските цели 
на ОН во делот за здравството и други стратегии и истите се во функција на остварување на стратешките приоритети/цели на Владата на Република Македонија за 2016 година. 

Стратешкиот план 2016-2018 година на Министерството за здравство содржи редефинирани, потврдени и нови развојни активности преку кои ќе се реализираат веќе поставените 
среднорочни приоритети и програми зацртани во предходните стратешки планови и за чија реализација потребните средства за финансирање се обезбедуваат преку фискалната 
стратегија за периодот  2016-2018  година. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
"ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕКУ УНАПРЕДУВАЊЕ И ПОСТИГНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТНА, ЕФИКАСНА, РАЦИОНАЛНА И 

КОНТИНУИРАНО  ДОСТАПНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА". 
 
 
 



 
 

П О Д О Б Р О   З Д Р А В Ј Е   Н А   С И Т Е 
 
 
 

 
 
 
Главни надлежности во Министерството за здравство, согласно Законот за организација и работа на органите на државната управа, се работите поврзани со: 
 

 Здравствената  заштита и здравственото  осигурување на населението 

 Организација и развој на здравството 

 Следење на здравствената состојба на населението 

 Заштита на населението од заразни болести, штетни влијанија од гасови, јонизирачко зрачење, бука, воздух, вода и загадена почва 

 Хигиено-епидемиолошка состојба 

 Обезбедување на лекови, медицински инструменти, медицинска опрема и санитетски материјал 

 хемикалии и опојни дроги 

 предмети за општа употреба 

 Надзор на терен според своите надлежности 

 Загаденост на воздухот, водата, земјиштето и другите активности утврдени со закон 

 
 
 
Специфичноста на Министерството за здравство во однос на другите министерства е во тоа што мерките и активностите кои се превземаат во рамки на утврдените со закон  
надлежности имаат непосреден одраз  врз  здравјето и здравствената состојба на населението поради што е неопходна координација и соработка со останатите државни 
органи.  
 
 

 
Следува табеларен приказ на структурата на работните места во министерството согласно последните усвоени измени на систематизацијата на  министерството  



 
Кабинетски службеници за прашања поврзани со: 

- Менаџирање на здравствен систем 
- Правни работи  
- Прашања од областа на здравството 

  Посебни советници во Кабинет на министер за прашање поврзани со здравството  
Државен советник  за координација и стратешко планирање 
Државен советник за здравствена заштита 
Државен советник за нормативно-правни работи и здравствено осигурување 
Државен советник  за фармација ио хемикалии 
Државен советник за здравствен менаџмент и здравствена политика 
Државен советник за внатрешна ревизија и квалитет на здравствени услови 
Државен советник за европски интеграции и меѓународна соработка 
Државен советник за јавни набавки 
Државен советник за човечки ресурси 
Државен советник за медицинска опрема  

 

Независни самостојни организациони единици ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 

 

Независни самостојни организациони единици ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 

 
СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ  

 

1/1  Одделение за мобилност и вработување во државна служба 

1/2 Одделение за мотивација, оценување, стручно оспособување, усовршување и следење на правичната 
застапеност на заедниците 

СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ 
 

1/1 Одделение за координација и односи со јавноста 

1/2  Одделение за стратешко планирање 

СЕКТОР ЗА ПРЕВЕНТИВНА И ПРИМАРНА ЗАШТИТА 
 

1/1 Одделение за превентивна здравствена заштита 
1/2 Одделение за примарна здравствена заштита 

СЕКТОР ЗА СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЕРНА ЗАШТИТА  
 

1/1 Одделение за болничка дејност и специјалистичко-консултативна дејност 

1/2 Одделение за едукација на медицински персонал 

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ, УПРАВНИ РАБОТИ И ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

1/1 Одделение за нормативно-правни и управни работи 
1/2  Одделение за здравствено осигурување 

СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 

1/1 Одделение за имплементација, мониторинг и евалуација на ИПА проекти 
1/2 Одделение за преговори, интеграции 

СЕКТОР ЗА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 1/1  Оделение за утврдување на потреби, планирање, евиденција и следење на состојбата со медицинската опрема 
во здравствените установи  
1/2  Одделение за донации и спонзорство 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 1/1  Одделение за буџетска координација, сметководство и плаќања 
1/2  Одделение за буџетска контрола 

СЕКТОР ЗА ОПШТИ РАБОТИ 1/1 Одделение за административно – технички работи и архивско работење 
1/2  Одделение за координација на возен парк и општо технички работи 

СЕКТОР ЗА ФАРМАЦИЈА  
 

1/1  Одделение за утврдување на цени на лекови 
1/2  Одделение за контролирани супстанции 

СЕКТОР ХЕМИКАЛИИ 
 

1/1  Одделение за управување со хемикалии  
1/2  Одделение за инспекциски надзор на хемикалии 

СЕКТОР ЗА АНАЛИТИКА, ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЕКТИ 1/1. Одделение за изработка на извештаи 



 1/2. Одделение за анализа и поддршка на проекти  

Глобален Фонд - проектни единици во состав на Министерството за здравство Проектна единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на здравствени установи 

Глобален Фонд - проектни единици во состав на Министерството за 
здравство  (активности финасирани од ГФАТМ ) 

Проектна единица за имплементација на компонента ХИВ/СИДА 

Глобален Фонд - проектни единици во состав на Министерството за 
здравство (активности финасирани од ГФАТМ ) 

Проектна единица за имплементација на активности компонента туберкулоза 

 
 
 
 
 
 
 
 

Процентуална застапеност по националност на вработени лица во Министерството за здравство и органи во состав заклучно со 01.09.2015 година 
 

 

 Број 
Процент од 

вкупниот број на 
вработени 

Пол Раководни државни 
службеници 

Стручни  државни 
службеници 

Стручно - 
административни 

државни службеници 

Други 
вработени без 

статус на 
државен 

службеник 

Именувани 
функционери 

Машки Женски 

Македонци 76 59,84% 24 52 35 31 7 2 1 

Албанци 45 35,43% 31 14 4 28 10 2 1 

Турци 1 0,78% 0 1 0 1 0 0 0 

Роми 1 0,78% 1 0 0 1 0 0 0 

Власи 1 0,78% 0 1 0 0 1 0 0 

Срби 1 0,78% 0 1 0 1 0 0 0 

Бошњаци 1 0,78% 0 1 0 1 0 0 0 

Останати 1 0,78% 1 0 1 0 0 0 0 

Вкупно 127 100% 57 70 40 63 18 4 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Според Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија од  2016 година, се утврдуваат следните приоритети : 

- Зголемување на економскиот раст и на вработеноста, пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот 
- Интеграција на РМ во НАТО И ЕУ 
- Бескомпромисна борба против корупцијата и криминалот и ефикасно спроведување на правото; 
- Одржување добри меѓуетнички односи врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување и подеднаков третман на сите пред законот  
- Инвестирање во образованието,  иновациите и информатичката технологија како клучни елементи за креирање општество базирано на знаење  

 
  и приоритетни цели кои се однесуваат на секторот здравство: 

- Продолжување на реформите, модернизација и унапредување на здравствениот сектор  
- Оддржлив, ефикасен и достапен систем за обезбедување на здравствена заштита на населението и подобар квалитет на здравствените услуги на 

населението,  
- Здравствена заштита ориентирана кон заедницата на сите нивоа: превентивна, примарна, секундарна и терциерна 

 
Нацрт-Стратешкиот план 2016-2018 година на Министерството за здравство содржи: редефинирани, потврдени и нови развојни активности преку кои ќе се реализираат веќе 
поставените среднорочни приоритети и програми зацртани во претходно подготвените Стратешки планови на Министерството за здравство и во наредниот период остануваат на 
приоритетните цели кои значат: 

1. Модернизација и унапредување на здравствениот сектор преку проектите и програмските активности за реконструкција и доградба и преадаптација на јавните здравствени 
установи со што се постигнуваат ефикасни, квалитетни и брзи здравствени услуги на сите нивоа, нова медицинска опрема, развивање на концепт за здравствен информативен 
систем и негово спроведување, интегриран систем за информатичко комуникациска технологија и мрежно работење и интеграција на здравствените установи. 

 
2. Одржлив, ефикасен, рационален и економичен во континуитет достапен систем за обезбедување на здравствената заштита на населението и подобар квалитет на 

здравствените услуги на населението преку нивно мерење и следење што подразбира: 
-Одржливо финансирање на здравството со цел за подобрен квалитет и достапност на здравствените услуги,  
-Рационално трошење на  ограничениот здравствен денар, со крајна цел-подобрена здравствена состојба на населението.  
-Искористување на средствата според потребите на населението со воспоставување на праведни принципи во распределбата на средствата  преку: 

o почитување на принципите на солидарност, праведност и ефикасност,  
o подготовка на транспарентен систем за проценка и поставување на приоритетни инвестиции во здравствените установи во согласност со планот на капацитетите /мрежата на 

установи/, 
o подобрена соработка и размена на информациите меѓу сите заинтересирани страни и подобра дистрибуција на информациите до населението 
o воспоставени ефикасни механизми за финансирање на здравствените установи преку реализација на утврдените начини на финансирање и воведениот професионален 

менаџмент, 
o воспоставување на капацитети за планирање,  функционирање и следење на здравствениот систем и Фондот за здравственото осигурување на Македонија  
o зајакнување на капацитетите на човечки ресурси на сите нивоа 
o стандардизиран третман на сите заболувања сė со цел секој пациент да добие иста нега во сите здравствени установи  



o јасно дефиниран и единствен пакет на здравствени услуги достапен  и за  граѓаните од руралните места 
o правилно планирање и распределба на медицинскиот кадар на сите нивоа-изготвување на долгорочна проекција на потребите од здравствен кадар врз основа на повеке 

индикатори: број на вработени, возрасна структура и профил на кадарот, миграција од јавни во приватни здравствени установи  
o подобра фармацевтскa грижа, навремено обезбедување на квалитетни, ефкасни и безбедни лекови достапни за сите граѓани  и по утврдени цени 
o зајакнување на контролата на хемикалиите класифицирани како канцерогени, мутагени и тератогени по здравјето на луѓето,  превенција од порастот на  болести  
o модернизација и унапредување на здравствениот сектор со воспоставување на електронски рецепт и континуирано следење на потрошувачка на лековите 
o модернизација на системот за заштита на јавното здравство, согласно стандардите на ЕУ и здравствен систем подготвен за членство во НАТО и ЕУ преку подготовка и 

реализација на Националната програма за усвојување на европското законодавство (НПАА), зајакнато учество во програмирање на финансирањето во здравството преку 
стратешките документи на Владата на РМ, како услов за користење на финансиските инструменти на ЕУ за потребите на здравството, унапредување на мултилатерална, 
регионална и билатерална соработка, координација, спроведување и извршување на Стратегијата на Владата на Република Македонија пред пристапувањето во ЕУ, примена 
на ратификуваните/склучените меѓународни конвенции и договори и директно учество во нивната подготовка и усвојување 
 

3. Здравствената заштита ориентирана кон заедницата на сите нивоа (превентивна, примарна, секундарна и терциерна) што подразбира: 
o подобрување на организацијата на здравствената заштита на сите нивоа  
o зајакнување на услугите на примарно ниво: воведување на веќе практикуваната специјализација по семејна медицина, зајакнување на итната медицинска помош, домашна 

грижа и помагање на стари лица 
o воспоставување на здравствен систем кој ќе го унапреди и оддржи здравјето на сите граѓани 
o подобрено орално здравје на населението 
o подобрени фармацевтски услуги преку обезбедување на високо квалитетни и со соодветна цена достапни фармацевтски производи  за целото население  
o подобрување на здравјето на населението со преземање на мерки за обезбедување на чист воздух, вода и хигиена на храната 
o зголемена едукација на населението за водење на здрав начин на живеење, превенција од болести 
o подобрување на условите за заштита на менталното здравје во локалната заедница и вкупно на ниво на држава 
o воспоставување на систем за следење и контрола на заразните болести, рано откривање и предупредување 
o оддржување на висок опфат со вакцинација и зголемување на истиот посебно во рурални средини и деца роми, воведување на нови  вакцини  
o намалена стапка на смртност кај приоритетните болести и заболувања на зависности  
o намалување на доенечката смртност 
o унапредување на крводарителството 
o испитување, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата 
o систематски прегледи на предучилишни деца, училишни и студенти 
o здравствена заштита  на мајки и деца  
o национална програма за јавно здравје 
o задолжителна имунизација на населението 
o превентивни мерки за спречување на туберкулозата 
o рана детекција на малигни заболувања 
o заштита на населението од ХИВ/СИДА и оддржување на ниската преваленца на ХИВ во Р Македонија 
o програма “ здравје за сите”  
o програма за превенција на кардиоваскуларни болести во РМ 

 

 МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР 

 

 

 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА (АДАПТАЦИЈА) НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 

 МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 



 ИНТЕГРИРАН ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

 ДОСТАПЕН, ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ПОДОБРЕНА ЕФИКАСНОСТ И КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 

 

 ОДДРЖЛИВО ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВОТО 

 МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ    

 КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ДОСТАПНОСТ  ВО КОНТИНУИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ   

 

 

 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 
 

 
 

 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

 ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

 
 

 2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

 
2.1.   А: Оправданост и дизајн на Програмата 
 

Образложение: Програмата МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР  произлегува од Одлуката за утврдување на стратешките 

приоритети/цели  на Владата на РМ 2016година, Утврдената здравствена стратегија  до 2020 година, Милениумските цели на ОН во делот на здравството,  

Стратешки приоритет: 

 ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИОТ РАСТ И НА ВРАБОТЕНОСТА, ПОРАСТ НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД НА ГРАЃАНИТЕ И ПОДОБАР И ПОКВАЛИТЕТЕН ЖИВОТ  

се остварува преку приоритетните цели содржани во Одлуката за утврдување на  стратешките приоритети  на Владата на РМ за  2016 година:  

- ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕФОРМИТЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА  ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР  
 

- ОДДРЖЛИВ, ЕФИКАСЕН И ВО КОНТИНУИТЕТ ДОСТАПЕН СИСТЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПОДОБАР 



КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО  
 

1. НПАА:  поглавје 1  (слободно движење на стоки);  поглавје 28 ( заштита на потрошувачи и јавно здравје) 

3. Стратешки  приоритети и цели на органот на државната управа: 

 ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ, ПОДОБРЕНА ДОСТАПНОСТ ВО КОНТИНУИТЕТ И СООБРАЗНОСТ ПРИ 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО 

 
 

Назив на Програмата:  
МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР 

Цел на Програмата: 
 
Подобрување на условите за работа во јавните здравствени установи и зголемување на 
ефикасноста во нивното работење, обезбедување на неопходните стандарди за нормално 
функционирање и извршување на здравствената дејност како и подобрување на општите 
социјални услови.  
Подобрување на здравствената инфраструктура и условите за пружање на подобра 
здравствена услуга со реконструкција и доградба на ЈЗУ како и замена на старата 
медицинска опрема која е дотраена со нова модерна и усовршена.  
Подобар квалитет и достапност на здравствените услуги и подобрена здравствена 
состојба на населението. Реализацијата на проектот ќе овозможи создавање на 
здравствен систем кој е приспособен на глобализацијата и кој е  подготвен за членство во 
ЕУ.  
Воведувањето на електронските здравствени картички ќе допринесе за воспоставување на 
сигурност дека здравствените податоци ќе бидат достапни таму каде што ќе бидат 
потребни, ќе се подобри квалитетот на медицинската нега  (особено во делот на лековите), 
поефикасно трошење на здравствениот денар и транспарентност на услугите на 
здравствениот систем, оптимизација на оперативниот процес и снабдување со тековни 
статистички здравствени информации. 
 

Показатели за успех на Програмата:    

- Реконструирани објекти -модернизиран и унапреден  здравствен сектор 
- Набавка и воведување на најсовремена медицинска опрема  
- Воведувње на национален систем за електорнски апликации во здравството- одржлив, интегриран и ефикасен здравствен информатички систем 
- Комплетно воспоставен систем за електронски здравствени картички и негово ставање во функција 

 

Програмата е:                                                         хоризонтална               Х    вертикална 

 
 

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата :     

Резултат 1: 
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА (АДАПТАЦИЈА) НА БОЛНИЦИТЕ 

Показател за успешност: 
Реконструирани и адаптирани здравствени установи 
Изградени дијагностички центри 
Отворени дневни болници/центри за еднодневни интервенции 
Изградени и ставени во функција амбуланти во руралните средини 



 

Резултат 2: 
НАБАВКА НА НОВА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА  
 

Показател за успешност: 
Набавена нова медицинска опрема по европски стандарди за 47 ЈЗУ 
Навремена, брза и точна дијагноза 
Намалување на болничките денови и боледувања  
Смалување на притисокот на пациентите кон една ЈЗУ 
 

Резултат 3: 
ИНТЕГРИРАН ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ 
 

Показател за успешност: 
Воспоставен Национален интегриран здравствен информатички систем 
Формирање на управа за електронско здравство 
Имплементирана електронска здравствена картичка 
Информатичко поврзување на централата на ФЗОМ и ЈЗУ 
 

 
 
 
 

Б: План за спроведување на програмата:  

МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР 

 

 Компонента 1:  

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА (АДАПТАЦИЈА) НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 

 

Активност Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

 

Крај 
 

Реконструкција и доградба (адаптација) на Јавните здравствени установи заради 
подобрување на здравствените услуги 

Влада на РМ, МЗ, Сектор за 
буџетско планирање Проектна 
единица за реконструкција на 
ЈЗУ 

Проектна единица за импл. на 
Проектот во состав на МЗ.  
Во ПE времено се ангажирани 10 
лица - експерти додека трае 
проектот 

2007 2021 

Реконструкција, надградба и доградба на објектите на Јавните  здравственитете 
установи во РМ – 1 ва фаза 
 

  2007 2016 

Реконструкција, надградба и доградба на објектите на Јавните  здравственитете 
установи во РМ – 2 ра фаза 
 
-Изградба на Клинички Центар  “Мајка Тереза “ Скопје (2015-2021) 
-Изградба на Клиничка болница  Штип (2015-2021) 
 

Влада на РМ, МЗ, Сектор за 
буџетско планирање Проектна 
единица за реконструкција на 
ЈЗУ 

 
ЈЗУ во РМ 

 
2013 

 
2021 



Целосна реконструкција на специјална болница “Св Еразмо” Охрид 2015 2018 

                  1.фаза – реновирање на централната стара болничка зграда   2015  
 

2016 

                2.фаза – доградба на централна стара болничка зграда   2016 2018 

Реконструкција на ГОБ“8-ми Септември” 

-замена на дотраени прозори  

-санација и завршна обработка на фасада 

-изградба на бункер за линеарен акцелератор 

  2016 2018 

Изградба на Дијагностички Центар при Клиничка Болница Тетово 
Финансирано од Буџетот на РМ.  Завршување на објктот до крај на 2015 година 

МЗ, Сектор за буџетско 
планирање 

МФ 2009 2015 

Реконструкција, пренамена и адаптација на објект на ЈЗУ Општа болница, Кичево 2014 2018 

1ва фаза – зајакнување на конструкција и адаптација 

Во 2015 год предвидени е износ од 80% од вкупната вредност за 1ва фаза 

Во 2016 год предвидени се 20% од вкупната вредност за 1ва фаза 

МЗ, Сектор за буџетско 
планирање 

МФ 2014 2016 

2ра фаза – градежно-занаетчиски и завршни работи     

До-оформување и адаптација на постоен објект на ЈЗУ Општа болница Струмица МЗ, Сектор за буџетско 
планирање 

МФ 2014 2018 

Отварање на регионални нефролошки пунктови 

Со цел рано откривање на пациентите со ризик од ХББ Министерството за здравство 
превзема активности – отворање на специјализирани нефролошки пунктови – амбуланти 
на територијата на целата република, во кои што ќе работат доктори специјалисти 
интернисти нефролози или пак интернисти со долго искуство на полето на нефрологијата 

МЗ  2015 2016 

Адаптација на Ургентниот дел на Универзитетска Клинка за неврологија –доградба и 
заштита на компјутерскиот  томограф - согласно Акцискиот план за формирање на 
регионални центри за мозочен удар  
 
Активности за започнување на формирање на регионални центри за мозочен удар во 

Охрид, Струмица и Куманово, согласно Акцискиот план за формирање на регионални 

центри за мозочен удар (11.2014) Потребните средства ќе се утврдат после направените 

анализи од терен. 

ЈЗУ Универзитетска клиника 
за неврологија и 

Министерство за здравство 

 2015 2016 

Единици за Ургентна медицина  
Согласно акциониот план МЗ треба да изготви предлог проект за реорганизација со 
превземање на конкретни чекори за етапно подобрување на организираноста на 
ургентните одделенија во здравствените установи од секундарно ниво. 
Потребно е да се направи  анализа на функционирањето на здравствените услуги од 
областа на ургентната медицина на секундарно ниво.  
- Општите и клиничките болници во РМ треба да достават елаборат со детални 
информации за:  
- начинот на вршење на тријажната дејност во здравствената установа, 
- постоечка организираност на ургентните здравствени услуги според статутот на 

  2014 март 2015 



установата(дали имаат ургентен центар, одделение или служба) 
- начинот на функционирање 
-  постоечка состојба во смисла на персонал, простор и опрема 
 

Развој на Центри за палијативна грижа 
-Увид  во постоечките  болнички капацитети во (КБ Штип, КБ Тетово, ОБ Струмица, ОБ 
Кавадарци, ОБ Гевгелија, ОБ Прилеп, ОБ Охрид, ОБ Гостивар и ОБ Куманово 
 
-Изработка на основни проекти за реконструкција на постоечките болнички капацитети во 
РМ (12.2014) 
-Реконструкција и адаптација на постоечките болнички капацитети следи период за 
преадаптација  на ОБ и КБ низ Републиката  

Во тек на 2015 година би се реконструирале 5 објекти и континуирано би се 
пуштале во употреба, а  во 2016 година 4 објекта -завршување на активноста 
Декември 2016 

-Утврдување на потребна дополнителна опрема за потребите на центрите 
-Едукација на кадар доктори, медицински сестри, негувателки 

Единица за имплементација 
на проектот за реконструкција 

и доградба на објектите на 
ЈЗУ во РМ,  

ЈЗУГеронтолошки завод  
“13 Ноември” –Скопје 
 
Општи и клинички болници 

 
 

 2014 
 

2016 

Центар за возрасни со цистична фиброза 
 
-Оформување на заеднички (педијатриски и адултен) мултидисциплинарен систем на 
болните со ЦФ во рамките на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле 
- Во центарот ќе се обезбедат високо хигиенски стандарди за работа и ќе постои јасна 
контрола на инфекциите. Во склоп на амбулантниот простор постојат кабинети за: 
нутриција, физикална терапија и функционална дијагностика, каде ке биде спроведувана 
соодветна терапија, а ке се користат во посебно време само за овие пациенти.  
На овој начин пациентите со ЦФ ќе се заштитат од инфицирање со потенцијално опасни 
мултирезистетни бактерии, на кои тие се лесно подложни. 
 

МЗ  2014  

Регионални Центри за депресија 
 
-Отварање на Пилот центри за рано препознавање и третман на депресија во 
Здравствените домови во две фази: 
 -првата со почеток од 1 октомври, во 18 населени места,  
-втората во  8 населени места до крајот на ЈУНИ 2015.   
Ке биде спроведена едукација на психијатрите од страна на УК за психијатрија, а 
понатаму тие ке спроведат едукација на матичните доктори по општините.   
се отвараат со цел: 
-да пружат персонална, семејна и професионална рехабилитација и ресоцијализација на 
депресивни пациенти 
-рано препознавање на нови пациенти со депресија 
-Третманот на дијагностицираните депресивни пациенти треба да опфаќа 
психофармакотерапија и психотераписка поддршка. 
-ке работаат по принцип на системот мој термин, со тоа што би се направил 
допис/информација до матичните лекари дека во тие термини би упатувале само нови 
пациенти со поставено сомнение за постоење на депресивна состојба, кои пациенти не 
се претходно третирани во друга психијатриска установа.  
-Во случај на изостанок на одговор на терапијата или постоење на подлабока депресивна 
симптоматологија, истите би се реферирале за хоспитален третман на психијатриските 
одделенија во општите болници или Клиниката за психијатрија 
. 

МЗ, ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ 
УСТАНОВИ 

 2014 континуирано 

Центар за аутизам 
 
-надградба на Завод за ментално здравје  

МЗ Завод за ментално здравје на деца 
и младина и Универзитетска 
Клиника за детски болести  

2014 2017 



-надградба на главниот објект на 8 –ми кат во Универзитетската Клиника за детски 
болести  
-надградба на анекс зградата пред главниот објект  1-кат и 2- кат, во Универзитетската 
Клиника за детски болести  

 

Формирање на Центар за мониторирање на екипите за Итната Медицинска Помош 
- Со седиште ЗД Скопје, поликлиника Букурешт 
- Набавка на потребната опрема 
- Адаптација на просторот од буџетот на ЗД Скопје 
-  

МЗ, ЗД Скопје  2014 2016 

Формирање на симулациски Центар 
 

- Обезбедување на простор ЈЗУ ГАК 
- Набавка на опрема од МЗ, лекарската комора и медицинските факултети 

во Скопје, Штип и Тетово 
- Ставање во функција на симулацискиот центар како јавна установа до 

месец април 2015  
- Техничка едукација  
- Специјализирана софтверска едукација во рамки на Медицински 

Факултет Скопје, ТОАРИЛУЦ и УК за детски болести  
-  

МЗ,ГАК  2004/2015 Континуирано 
 

Амбуланти во рурални средини – изградба на амбуланти во рурални подрачја  
 
-реконструктивни зафати на постоечките амбуланти во рурални средини –  

- Изградба на 17 типски амбуланти во рурални средини со цел 
подобрување на здравствените услуги во руралните средини  

МЗ  
 

 2009  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компонента 2:  
 

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА  
 

Активност: Медицинска опрема за потребите на ЈЗУ  Одговорни Консултирани Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 

Крај 

(месец/година) 

Воведување на најсовремена светска медицинска 
технологија 
-Преку досегашната набавка  на најсовремена медицинска 
опрема со големиот тендер,  и со други тендери и онаа што 

МЗ Менаџерите  и доктори од 
ЈЗУ,  МФ  

2015 2016 



се планира  да се набави за  ЈЗУ за РМ, се овозможува 
подигање на нивото на здравствена заштита во РМ,  се 
намалува времето на чекање, ќе се обезбеди добивање на 
здравствени услуги најблиску до местото на жиивеење на 
граѓаните, и ќе се овозможи примена на најсовремени 
медицински методи и  нови дијагностички процедури во 
лекувањето на заболувањата кои што не беа изведувани до 
сега во нашите здравствени установи. 
-целокупно евидентирање на медицинската опрема во сите 
ЈЗУ – воспоставен Ристер на  медицинска опрема на  РМ   
 

Модерницација  и доопремување на ГОБ „8-ми 
Септемри“ Скопје 
Покрај веќе ново набавената опрема предвидена е  и 
специфицирана набавка и на друга опрема за 
доопремување на болницата, а со цел задржување  на 
нагорниoт тренд односно болница со  најголем број на 
извршени прегледи  и процедури на ниво на РМ,  со што ќе 
се постигне растоварување на притисокот кон терициерното 
ниво, односно Универзитетските Клиники  при Клиничкиот 
центар  Скопје. 
 Ќе се набавува опрема специфицирана и тоа за:  
одделението за ОРЛ дијагностика (аудиометар, 
тимпанометар,  оперативен стол,  сетови за хирургија), одд. 
за патологија  (апарат за балсамирање,  за калапење на 
ткива, за боење на препрати, универзална центрифуга), 
оддел за интернистичка кардиологија (6 канален ЕКГ 
монитории,  дефибрилатори,  холтери, ленти за 
ергометрија) одд. ендокрионологија  (ЕХО апарат за  
тироидеа и други жлезди,  анализатор за спермограм и др.), 
одделение за неврологија; за транфузиологија,  медицински 
базен  за  одделение за физикална терапија, апарат за 
дијагностика во одделение за пулмологија,  и комплетна 
апаратура за стерилизација 
 

МЗ ГОБ 8-ми Септември   
Скопје, МФ 

2015  

Медицинска опрема за ЈЗУ која е неопходна за замена 
(за одржување на дијагностика) 
Изготвена спецификација и тоа за ЈЗУ УКРО Скопје ЦТ 
Симулатор; за  ЈЗУ Клиничка болница Тетово, ЈЗУ ОБ 
Кочани, ЈЗУ ОБ Струмица, ЈЗУ ЗД Скопје по еден РТГ 
апарат; инвалидски колички, болнички транспортни кревети  
и возила за транспорт 
 

МЗ Менаџерите  и доктори од 
ЈЗУ , МФ 

 Во континуитет 

Набавка на медицинска опрема и болнички инвентар за 
ургетно-дијагностички центар  при ЈЗУ Клиничка 
болница Тетово 
Нов објект со вкупна површина од 5000м2  со подрум, 
приземје, плус три ката. Со овој центар ќе се овозможи  
целосна здравствена  заштита на највисоко ниво  на 
населението  од  цел Полошки регион, со што ќе се 
овозможи растеретување на  Урегнтниот центар „Мајка 
Треза“ Скопје.  Објектот  е завршен  со извршен  технички 
прием  со  евентуални  занаетчиски  работи  заради  
подготовка на операционите сали, инсталирање на 
опремата и болничките соби.  

М.З. – Сектор за буџетско 
планирање, Проектна 

единица 

МФ 2009 година 2016/17   



Специфицирана  е опремата потребна за Центарот и тоа за 
оддел за ренген, оддел за стерилизација, биохемиска 
лабораторија,  оддел за интензивна нега-приземје, оддел за 
интензивна и полунтензивна нега – 3 кат, за ОРЛ, за 
онкологија, за урологија, за  гастроентерохепатологија, 
ендоскопски инструменти за абдоминална хирургија, 
лапараскопски интрументи,  ЕХО апарат за кардиолошка 
амбуланта, сала за интензивна кардиологија,  опремување 
на  операциони сали со реанимација 1-ви кат, 3-ти кат, 
одделение за  неурохирургија, како и ЕХО  апарат и 19 
пациент монитори  за болнички оддел. Исто така е 
планирана  набавка за целосно опремување на  болничките 
соби односно болнички инвентар како и мебел за 
канцеларии и компјутерска опрема. 
 

Набавка на медицинска и останата опрема за основање 
на ЈЗУ  - Здравствен дом Лабуништа 
 Завршено реновирање на домот, следи  фаза на доградба 
на јужната страна со подрумски простории со површина од 
300м2. Во фаза е на тендерска документација со 
обезбедени дозволи на градба. Опремата за диспечерскиот 
центар  нема да се набавува со средства од  МЗ. Следува 
набавка на опрема за   дејностите и тоа  за Итна 
медицинска помош и домашно лекување (дефибрилатор со 
монитор,  сетови за ИМП, ЕКГ-апарат и друга опрема за 
дејноста),  дејност за Итна стоматолошка заштита (една 
комплетна стоматолошка столица, стелиризатор, комплет 
стоматолошки инструменти и друга опрема за дејноста), 
опрема за дејност на стоматолошка заштита на деца до 14  
годишна возраст, за поливалентна патронажна дејност 
(теренско возило, патронажна торба со опрема и др.), за 
превентивна здравствена заштита на предучилишна и 
учиишни деца како и опрема за здравствено-статистичка 
дејност.    
Кадарот се планира да се обезбеди по пат на ротирање од 
ЈЗУ  Здравствен дом Струга  и ЈЗУ Здравствен дом Вевчани 
 

МЗ,Проектна единица, 
МФ 

МФ  Март 2016 година 

Центар за рани  во Геронтолошки завод „13-ти 
Ноември“ Скопје. 
Објект – преадапција на постоечки 150м2,  доизградба на 
дополнителни 150м2  и асептична сала со придружни 
простории. Во делот на инфраструктурното прилагодување 
на објектот,  проектната документација за градежните 
работи  за проектот навлегува во завршна фаза  и  треба да 
биде завршен во текот на летото согласно податоци од  
новата проектантската куќа. Дополнително е планирана 
преадаптација и реконструкција  на  друг кат во стариот  
објект со цел да се обезбеди простор за  нови  100 болнички 
кревети и пропратна  опрема за болнички соби за 
згрижување на пациенти во заводот. 
Со отварање на овој центар ќе се овозможи целосен 
третман  на хроничните рани кои се последица на 
многубројни заболувања како  исхемија,  дијабетес како и 
гангрени на екстремитети  и нивен оперативен третман.  
-Согласно Информацијата до Владата на РМ ке се набавува 

Министерство за 
здравство, Проектна 

единица, МФ 

ЈЗУ   Геронтолошки завод  
„13-ти Ноември “ Скопје, 
Министерство за финансии  

2014 година Крај 2018 година 



опрема и тоа: опрема за интервенции, опрема за 
анестиолошки дел, опрема за вакум терапија,  опрема за 
хидроџет, топична хипербарна комора, опрема за 
стерилизација, монитор, дијатермија и опрема за болнички 
соби. 
Спецификацијата за опремата се поминати, односно 
распишан е тендер, отварање на понудите, со евалуација 
на понудите по што ќе се изврши избор на најповолен 
понудувач. 
Направени се договори за едукација на докторите во 
реномиран центар  Виена Австрија. 
Потребно е вработување на нов медицински кадар: 3 
доктори спец. по интерна медицина, 11 мед. сестри, 4 
физиотерапевти, 3 хигиеничарки. 
 

Набавка на медицинска опрема за воведување на нови 
методи во ЈЗУ 
МЗ во континуитет работи на набавка на најсовремена 
медицинска опрема како и  опрема за спроведување на 
нови методи и процедури.. Со ова  се подига степенот и 
нивото на здравствени услуги во ЈЗУ почнувајки од општите 
болници па до највисокото терциерно ниво. На овој начин ќе 
се намалува времето на чекање, ќе се обезбеди добивање 
на здравствена заштита најблиску до местото на жиивеење 
на граѓаните како и примена на најсовремени медицински 
методи и нови дијагностички процедури во лекувањето на 
заболувањата кои што не беа изведувани во наштите 
здравствени установи. 
 

МЗ Доктори од ЈЗУ пратени на 
обуки  во странски центри, 
МФ 

2015 2016/17 

Набавка на апарати за испитување на присуство на 
хеликобактер 
 
Средствата се од ЈЗУ преку набавка на реагенси  
Едукација на кадар за работа со апаратурата ќе ја 
реализира фирмата која ќе го добие тендерот  
 

МЗ, ЗД Скопје   2015 2018 

Набавка на биохемиски анализатори 
 
Набавка на 11 анализатори наменети за ЈЗУ Клиничка 
биохемија (2),  ЈЗУ УК за детски болести (1),  ЈЗУ Клиника 
за хематологија (1), Клиника за онкологија (1), УК за 
хируршки болести (1),  и по еден за сите клиничи болници 
 
Обезбедување на анализатори ЗД Виница, Зд Скопје  
 

МЗ ЈЗУ   

- Проект „Регионални центри за мозочен удар”  -набавка 
на медицинска опрема согласно Акциониот план за 
реализација на (ЕМГ, ЕКГ, перфузори, монитори за следење 
на пациентите, респиратори, доплер сонографии, инвазивен 
интеркранијален мониторинг) 
-набавка на антидекубитални душеци по утврдена 
спецификација 
 

Министерство за 
здравство 

 2014 2015/2016 



Проект за воведување на позитрон емисиона 
томографија ПЕТ Центар 

Со изградба и етаблирање на Центар за позитрона емисиона 
томографија овозможува навремена ефикасна дијагностика 
како важен предуслов за успешна и пократкотрајна терапија, 
како и ефикасно следење на посттерапефтските третмани, 
навремено следење на евентуалните рецидиви кај малигните 
болести. 

Проектна  Единица за 
имплементација на ПЕТ 
во РМ 

МААЕ, Министерство  за 
образование и наука, 
Дирекција за радијациона 
сигурност, Биро за лекови 

02.октомври 2013 2015/2016 

-Испорака  на една ПЕТ/КТ камера и циклотрон кои се веке 
набавени  
- набавка на лабораториска опрема 
-Набавка на опрема за лаборатории за контрола на квалитет 
- Набавка на опрема за радијациона заштита 
-набавка на медицинска опрема 
-набавка на немедицинска опрема 
-набавка на иформатичка опрема - сервер и софтверски 
апликации  
-обуки на доктори и друг здравствен персонал (вклучени во 
програмата за доедукација) 
 

Активностите се опочнати 2015/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компонента 3:  
 
 ИНТЕГРИРАН ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ 
 
 

Активност:  Национален систем за електронски евиденции во 
здравството Е-ЗДРАВСТВО 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 



 Формирање на Управа за електронски евиденции во 
здравството - Управата е надлежна за надградба, 
оптимизација, извршување, регулирање, одржување, 
контрола, едукација на здравствениот кадар и анализа на сите 
процеси и функционалност и поврзани со интегрираниот 
здравствен информатички систем 
Управување со информатички системи во здравството: 
-унапредување, оптимизација на постојните системи за 
електронска евиденција во здравството, како што се 
електронските упати, електронските рецепти, електронскиот 
картон на пациент, електронски амбулантски и болнички 
дневници, регистар на лекови и медицински помагала, како и 
развивање на нови системи како што се системот за 
материјално и финансиско следење на сите ЈЗУ, поврзување 
на МОЈ ТЕРМИН со наплата на амбулантски и болнички 
услуги кон ФЗОМ, развој на мобилна /таблет-апликација за 
докторите и за сите граѓани во РМ  
 

МЗ ФЗОМ 2015 2015/2016 

Интеграција на сите тековни системи во еден колаборациски 
систем 
-интеграција на податоци помеѓу МЗ и ФЗОМ вклучувајќи ги 
сите надлежни институции од каде се собираат и се 
анализираат податоците за осигурениците. 
-интеграција со сите болнички системи кои веќе се користат во 
здравствените системи 
1.интеграција со софтверски компании 
2.аналитички центар 
3.банка на податоци 
4.центар за едукации 
5.центар за софтверски решенија 
 

  2015 2015/2016 континуитет 

Имплементација на ЕЗК и Е здравство 
-одржување на системот 
-ФЗОМ понатака ја превзема активноста околу ЕЗК 

  2009 2018 

2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
 

 

 
 
 А: Оправданост и дизајн на Програмата 
 

Образложение: ПРОГРАМАТА ДОСТАПЕН, ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ПОДОБРЕНА ЕФИКАСНОСТ И КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 
произлегува од Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на РМ за 2016 година, утврдената здравствена стратегија до 2020 година, Милениумските цели на ОН 
во делот на здравството 

Стратешкиот приоритет на Владата на Република Македонија  содржан во Одлуката за утврдување на  стратешките приоритети  на Владата на РМ за  2016 година:  

- зголемување на економскиот раст и на вработеноста, пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот 
- интеграција на РМ во НАТО и ЕУ 
 

 
 
 
 



 Се остварува преку приоритетните цели содржани во Одлуката за утврдување на  стратешките приоритети  на Владата на РМ за  2016 година:  

- Продолжување на реформите, модернизација и унапредување на  здравствениот сектор  
 

- Оддржлив, ефикасен и достапен систем за обезбедување на здравствена заштита на населението и подобар квалитет на здравствените услуги на 
населението 
 

2. НПАА:  поглавје 1  (слободно движење на стоки);  поглавје 28  (заштита на потрошувачи и јавно здравје) 

1. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа: 

 подобрен квалитет на здравствената заштита и здравствените услуги, подобрена достапност и сообразност при обезбедувањето здравствени услуги за населението 

 одржлив, ефикасен и економичен систем за обезбедување на здравствената заштита на населението 

 подобро здравје и здравствена грижа во рамките на единиците на локалната самоуправа 

 

Назив на Програмата:  
 

ДОСТАПЕН, ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ПОДОБРЕНА 
ЕФИКАСНОСТ 

И КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 

Цел на Програмата: 
 
ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИ ШТО СЕ ПРУЖААТ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ ВОСПОСТАВУВАЊЕ СИСТЕМ НА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
СПОРЕД ПОТРЕБИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЕФИКАСЕН, ТРАНСПАРЕНТЕН И 
ОДДРЖЛИВ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ  
 

Показатели за успех на Програмата:    

Развивање на здравствените установи кои се прилагодени кон потребите на населението и воспоставување на систем на плаќање по основ на извршени здравствени услуги во 
доменот на специјалистичка – консултативна  дејност по ДСГ –болничка дејност 
Пресметка на плата базирана на резултатите од работењето на работникот  и ефикасноста на користење на работното  време 
Здравствено осигурување по начелото за заемност, солидарност и правичност 
Воведени индикатори за квалитет и пациент центрични здравствени установи - подигнување на нивото на хоспитална култура и стандардизиран третман на сите заболувања 
Едукација на 1000 лекари  
Оспособување на медицинскиот кадар за работа на новите медицински апарати со воведување на на нови методи во работењето 
Реализирање на специјализации во странски здравствени центри  
Приспособен здравствен систем на глобализацијата -здравствен систем  подготвен за членство во ЕУ и НАТО 
 

Програмата е:                                                         хоризонтална               Х    вертикална 

 

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата :     

Резултат 1:  
 
ОДДРЖЛИВО ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВОТО 
 

Показател за успешност: 
Контрола во менаџирањето на ЈЗУ преку следење и намалување на долговите на 
болниците 
Искористување на средствата според потребите на населението, 
Увид и контрола на наменското искористување на средствата утврдени во буџетските 
лимити на ЈЗУ, работење без финансиски загуби 

Резултат 2:  
 

Показател за успешност:  
Подготвени стручни упатства за практикување на медицина базирана на докази и 



МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 
 
 
 

воспоставен стандардизиран третман на сите заболувања согласно клиничките упатства 
за медицина заснована на докази 
воведени индикатори за квалитет и пациент центрични здравствени установи- 
подигнување на нивото на хоспитална култура 
воведени на 100 нови методи – интервенци со цел искористување на опремата и 
обезбедување на дополнителни поквалитетни услуги 
-воспоставен стандардизиран третман на сите заболувања 
Клинички патеки 

Резултат 3: КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА  
 

Показател за успешност:  
-Доедукации – обуки на доктори и друг здравствен персонал 
-Специјализации во странство 
-Проекција на потребите во здравствениот кадар 

Резултат 4: ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ДОСТАПНОСТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И 
ПОДОБРА СОРАБОТКА И ДИСТРИБУЦИЈА НА ИНФОРМАЦИИТЕ 

Показател за успешност: 
- Приспособен здравствен систем на глобализацијата -здравствен систем  подготвен за 
членство во ЕУ и НАТО 
-Транспарентно здравство  

 
 
 
Компонента 1:  
 

ОДДРЖЛИВО  ФИНАНСИРАЊЕ  НА  ЗДРАВСТВОТО 
 

Активност:  
Проект за плаќање по основ на извршени здравствени услуги  
 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

Плаќање по основ на извршени здравствени услуги искористување на 

средствата според потребите на населението 
-Развој на здравствените установи во насока на прилагодувањето кон 
потребите на населението плаќање по основ на извршени здравствени 
услуги (во доменот на специјалистичка – консултативна и болничка дејност) 
и  по модел на ДСГ во болничка дејност) 
-рационално трошење на ограничениот здравствен денар 
-зајакнување на системот за плаќање на давателите на здравствени услуги 
со воведување на ДСГ 
-Следење и функционирање на системот на плакање по ДСГ во ЈЗУ 
 

ФЗОМ, ПЕК/МЗ и меѓународна 
консултантска куќа  

Karl Konsalting; 
 

МЗ и ФЗОМ 
 

ЈЗУ, Институт за 
јавно здравје 

 
 

2008/09 
 

 

континуирано 

 

Б: План за спроведување на програмата: 
 

ДОСТАПЕН, ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ПОДОБРЕНА ЕФИКАСНОСТ 
И КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 



 

Активност:  
Проект за плаќање на болниците по успешност 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

-плаќање  по учинок – континуирана надградба и усовршување на 
системот  за пресметка на плата базиран на резултатите од работењето на 
работникот  и ефикасноста на користење на работното  време 
-Поврзување на платите на директорите со критериуми и индикатори 
-Имплементација на проектот во сите болници   

МЗ/ФЗОМ Информатичка куќа 2008/2009 континуирано 

-Податоците за извршени услуги кои се внесуваат во МОЈ ТЕРМИН се 
поврзуваат со ситемот ПЛАЌАЊЕ ПО УЧИНОК 
 

МЗ ЈЗУ 2015 континуирано 

 
Активност:  

Централен систем за електронска евиденција на работно време  
 
 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

Воведување на централен систем за електронска евиденција на 
работно време  
–информациски систем за евиденција преку проверување на личниот 
идентитет на вработените во јавните здравствени установи со користење 
на скенер со биометриски сензор поставен во објектите во кои се сместени 
јавните здравствени установи.  
Овој систем за евиденција на работното време ке овозможи евиденција за 
доаѓање и заминување од работното место на вработените во јавните 
здравствени установи, како и евиденција на нивното присуство во 
просториите на јавната здравствена установа, а особено во амбуланта, 
операциона сала, одделение или во просторија за вршење на интервенции 
или дијагностички постапки.  

МЗ, ЈЗУ ЈЗУ 2015 континуирано 

 

Активност:  
Здравствено осигурување по начелото за заемност, солидарност и 
правичност 
 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

Програма за целосно здравствено осигурување и здравствена заштита 
на граѓаните на РМ  
 
-задолжително здравствено осигурување и здравствена заштита на 
граѓаните на РМ( државјани на Република Македонија) кои немаат друг 
законски основ на здравствено осигурување 
-редовно пресметување и уплатување на придонесот за задолжително 
здравствено осигурување, од страна на Министерството за здравство 
 

МЗ ФЗОМ  2016 2016 

Програма за обезбедување на средства за болничко лекување без 
наплата за учество (партиципација) за пензионери со пензија пониска 
од просечната во РМ 
-мерки за здравствена заштита на одделна група на   граѓани, односно на  
пензионерите кои имаат пензија пониска од 12.000 денари за 
ослободување од партиципација при лекувањето во болнички 
здравствени установи, согласно член 16 ставовите 2 и  3 од Законот за 
здравствена заштита 

МЗ Болници во РМ 2016 2016 



Програма за партиципација за осигурени лица  
-со цел подобрување на здравјето на населението и олеснување во корист 
на населението со финансиски средства за неплатената партиципација. 

МЗ ФЗОМ  2016 2016 

 
Компонента 2: 

 МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 
 

 

Активност: Акредитација  
 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

Акредитација на здравствени установи и следење на квалитетот на 
здравствената заштита  
 
-формирање на агенција за акредитација за следење на квалитетот на 
здравствената заштита 
Доставување на прашалници за самоевалуација  
Пружање на континуирана стручна и техничка помош при припремата за 
акредитација  
Континуирана обука на членовите на внатрешните комисии за следење и 
унапредување на квалитетот на здравствената заштита 
Акредитација на обуки за надворешни оценувачи и за координаторите на 
комисиите за квалитет 
Акредитација на здравствените установи 
После потпишан договор помеѓу Агенцијата за квалитет и акредитација и 
здравствената установа ќе се започне со процесот на надворешно 
оценување на 5 најдобри здравствени установи коишто според 
прашалникот за самоевалуација покажале најдобри резултати 
Ангажирање на надворешни оценувачи при процесот на акредитација 
Зачленување до ISQU-a 
Изработка на промотивен материјал за Агенцијата за квалитет и 
акредитација 
Изработка на едукативен материјал за здравствените установи 
Обуки на здравствени професионалци за развој/адопција/адаптација на 

медицина заснована на докази 

Агенција за квалитет и 
акредитација, Центрите за јавно 

здравје и Институтот за јавно 
здравје 

ЦЈЗ; ИЈЗ; Министерство 
за здравство 

06/2014 континуирано следење еднаш 
годишно 

Акредитација на биохемиски лаборатории согласно стандардот – ISO 
15189 
 

Институт  за акредитација    

Прва фаза на акредитација на биохемиски лаборатории ќе се спроведе во 
следните 8 – ЈЗУ кои ќе отпочнат со изготвување на процедурите и 
постапките неоходни да се реализираат акредитациите на нивните 
лаборатотии по 15189 – ISO стандардот за акредитација на лаборатории : 
ЈЗУ Клиничка болница Битола 
ЈЗУ Клиничка болница Штип 
ЈЗУ Клиничка болница Тетово 
ЈЗУ Градска општа болница 8 Септември Скопје 

Инстут  за акредитација  2015-2016  



ЈЗУ Клиничка биохемија 
ЈЗУ УК за Гинекологија и акушерство 
ЈЗУУК за Инфективни болести и фебрилни состојби и ЈЗУ УК за Детски 
болести 
Очекуваме повеќето активности за акредитација на лабораториите во 8-те 
пилот јавно здравствени установи да се реализираат и документацијата да 
биде испратена до институтот за акредитација до крајот на 2015 година. Ќе 
се акредитираат одредени методи од споменатите лаборатории 
 

Подигнување на нивото на хоспитална култура, воведување индикатори за 
квалитет и пациент центрични здравствени установи 

Институут  за акредитација    

 
 

Активност: Стандардизиран третман на сите заболувања Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

Упатства за практикување на медицина базирана на докази – 
Подготвени стручните упатства за практикување на медицина базирана на 
докази и воспоставен стандардизиран третман на сите заболувања 
согласно клиничките упатства за медицина заснована на докази 
 

Комисии формирани од 
министерот за здравство и 

Сектор за нормативно-правни и 
управни работи 

 2014 Континуирано следење 

 

Активност: Клинички патеки  Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

- дефинирање на 300 нови клинички патеки 
-16  со контрола на нивната примена 
- континуирана контрола на нивната примена како и обликување на 
клиничките патеки согласно Клиничките протоколи. 

МЗ сектори, ПЗЗЗ, секундарна  2014 Континуирано 
 

Стручниот надзор и контрола над клиничките и општите болници  

Со цел да се спроведе стручниот надзор во текот на месец Јули се 
спроведе контрола над клиничките и општите болници болници во 
Република Македонија. Стручната контрола се спроведе пред сė над 
употребата на донесените клинички патеки, како и на практицирање на 
медицина заснована на докази. Истата ја реализираа 3 тима составени од 
по 4 членови. Контролата над стручното работење на една болница се 
реализираше во период од 2 дена.  
 

   Континуирано  

Компонента3 :  
 

КОНТИНУИРАНА ДОЕДУКАЦИЈА И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 
 

Активност:  Проекција на потребите на здравствениот кадар Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

Подготовка на долгорочна проекција на потребите на здравствениот   континуирано континуирано 



кадар која ќе биде основа за креирање на уписната политика на 
соодветните факултети, високи и средни школи -анализа на реалните 
потреби од здравствени работници, а посебно доктори и специјалисти 
-Модернизација на едукативниот процес за лиценцирање на дипломирани 
лекари, стоматолози и фармацевти  
-Осовременување на полагањето на стручниот испит и опремување на 
Коморите и МЛД со отворање на заеднички компјутерски центар  
-Осовременување на работењето на коморите (лекарска, стоматолошка, 
фармацевтска) и МЛД во поддршка на обезбедување и следење на 
квалитет во здравствена заштита и на МЛД со нивно опремување со 
комјутерска и друга опрема 
 

 
 

Активност: Специјализации во РМ Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

Специјалистички и Супспецијалистички кадри во РМ 
-Подготовка на четиригодишна програма за потребите од специјалистички и 
супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи 
(2015 – 2018) – (веќе е подготвена), со која за 2015 година предвидени се: 
- 220 специјализации и 60 супспецијализации 

МЗ Медицински Факултет, 
ЈЗУ 

2015  2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активност: Специјализации во странство Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

Специјализации во странство за доктори  вработени во ЈЗУ  
-Подготовка на Програма за специјализација и 
супспецијализација на здравствени работници и здравствени 
соработници со високо образование за 2016 година. 

 Германија - Специјализациите во овој Клинички 
Центар се започнати од минатата година, во тек е 
втората година од специјализациите. 

 Клинички Центар Загреб, Хрватска  

 Клинички Центар Белград, Србија- 
Во тек се пет специјализации, а  договорени се 
уште 10 нови  кои треба да започнат во текот на 
оваа година. 

 Клинички Центар Љубљана, Словенија 
 

МЗ ЈЗУ 2014 континуирано 

 



 
 

Активност: Доедукации – обуки на доктори и друг 
здравствен персонал 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

Програма за едукација на лекари и медицински персонал  
Континуирана доедукација на лекарите согласно Законот за 
медицинските студии и континуирано стручно усовршување на 
докторите на медицина 
-Подготовка на Годишна програма за континуирана обука на 
вработените во здравствениот сектор за 2016 

МЗ, ЈЗУ  Германија, САД, Италија, 
Словенија, Турција, 
Франција, Чешка, 
Шпанија, Бугарија, 
Индија, и др центри  

2011/2012 континуирано 

Проект размена на искуство и доедукација помеѓу 
американски и македонски специјалисти 

МЗ, ЈЗУ, Енди Сандерс Лекарска Комора на РМ, 
Секретаријат за 

Европски прашања, МВР 

2014 континуирано 

Доедукација на лекарски кадар во Pediatric Hospital Bambino 
Gesu, Рим, Италија со времетраење од 3 месеци со почеток 
од 19.05.2014 година. Во текот на месец август и септември ќе 
биде обезбедена едукација на уште еден доктор, 2 
медицински сестри и 1 физиотерапевт за третман и лекување 
на заболени со цистична фиброза. 

МЗ  2014 континуирано 

Обука на лекари- специјалисти невролози и сестри за 
интензивна нега како дел од проектот  „Регионални центри 
за мозочен удар” 

 

ГОБ „8–ми Септември”,  Министерство за 
здравство и ЈЗУ Клиничка болница Штип, 
Битола и Тетово 
 

 2014/2015 континуирано 

Едукација на здравствениот кадар за работа во Центарот за 
аутизам согласно Акциониот план за Проектот за Центар за 
аутизам  

МЗ  2014 2017 

Обука на кадарот кој ке биде ангажиран во банката за 
донирање на мајчиното млеко 

    

 
 

Активност: Стручно оспособување и усовршување на 
лекари за работа со нова современа медицинска опрема   

Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

Стручно оспособување и усовршување на лекари за работа со 
нова современа медицинска опрема. 

МЗ ЈЗУ   

Воведување на 100 нови методи – интервенции со цел 
искористување на опремата и обезбедување на дополнителни 
поквалитетни услуги и обезбедување адекватен едукативен 
престој на медицинскиот персонал. 

МЗ Сите клиники, клинички 
болници 

2014 континуирано 

Доедукации и обуки на доктори и друг здравствен персонал -
проект за воведување на позитронска емисиона томографија 
ПЕТ ЦЕНТАР Скопје. 

Проектна Единица за имплеменатција на 
ПЕТ во РМ 

 Активностите се опочнати 
2015 

континуирано 

Обука на 40 тимови (доктор, сестра и возач) согласно проектот 
за формирање на Центар за мониторирање на екипите за 
Итната Медицинска Помош 
-Обуката ќе се реализира во Турција и е финансирана од 
страна на од Турската амбасада 

МЗ, ИМП Прим.др. Киро Салвани 2014 2015 



Во текот на 2014 година обуката ја завршиле 15 доктори  
Во текот на 2015 заклучно со месец Август/Септември 
реализирани се обуки за уште 15 лица од ИМП, а до крај на 
месец Октомври планирани се уште 15 лица кои ќе 
заминуваат во Турција. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Компонента 4 :  
 

ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ДОСТАПНОСТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ПОДОБРА СОРАБОТКА И ДИСТРИБУЦИЈА НА ИНФОРМАЦИИТЕ 
 
 

Активност  

Приспособен здравствен систем на глобализацијата -
здравствен систем  подготвен за членство во ЕУ и НАТО 

 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

1.1.Следење и учество во подготовка и реализација на 
НПАА 
 

МЗ МЗ, ИЈЗ, ИТМ и експерти 
во соодветни области 

2016 2018 

1.1.Подготовка на НПАА и извештаи за реализација на НПАА МЗ  2016 2018 

1.2.Следење на европското законодавство во областа јавно 
здравје, анализа на документи  

МЗ  2016 2018 

1.3.Усогласувањето на националното законодавство со 
законодавството на ЕУ 

МЗ  2016 2018 

1.4 Превод на документи, европско законодавство, превод на 
националните прописи заради одговор на барања на Европска 
Комисија 

  2016 2018 

1.5. организација на поддршка и непосредно учество  во 
преговорите за пристапување кон ЕУ 
Патни и дневни трошоци за учество на едно лице на:  
- Поткомитет за внатрешен пазар и на  
-Поткомитет за трговиjа, царини и такси  
- поткомитет за правда, слобода  и безбедност (1 средба во 

Брисел и една средба во Скопје годишно)  

МЗ  2016 2018 

1.6.Следење на примената и упатствата за примената на 
меѓународниот здравствен правилник од аспект на 
евроинтеграцискиот процес 

МЗ  2016 2018 

1.7.следење на имплементацијата на усвоените јавно 
здравствени стратегии  

МЗ  2016 2018 

2.Зајакнување на капацитетот на Министерството за 
здравство 

МЗ МФ/СЕП 2016 2018 

2.1.Учество на обуки користење на ИПА фондови 
организирани од СЕП и МФ 

МЗ Сектори во МЗ, СЕП, 
меѓународни 
организации 

2016 2018 



2.2Учество на обуки во врска со подготовката и 
имплементацијата на ИПА проекти 

МЗ СЕП,МФ 2016 2018 

2.3Учество на ЕУ релевантни настани (учество на 
претставници на МЗ на состаноци на EuroHealthNet, состаноци 
организирани од страна на Европска Комисија за експерти во 
областите на безбедност на крв, ткива и клетки, 
трансплантација и донација на органи, Европска агенција за 
заразни болести) – 13 лица годишно во секоја област 
 

МЗ СЕП;МНР 2016 2018 

2.4.Учество на претставници од МЗ на средби на ECDC 
(Европски центар за заразни болести) 
 

МЗ Институт за јавно 
здравје на РМ, 

национални експерти 

2016 2018 

3.Европски програми за јавно здравје 
 

МЗ СЕП 2016 2018 

3.1.Средства за уплата за учество на МЗ во Европските 
програми за јавно здравје 

 

  2016 2018 

3.2.Континуирано следење на информациите за постојните 
можности за учество на РМ во програмите на заедницата 

    

4.Имплементација на активности од двогодишниот 
договор со СЗО (зајакнување на здравствениот систем, 
незаразни болести, ментално здравје, насилство и 
повреди, промоција на здрави животни стилови и 
безбедност на храна) 

МЗ МНР, Институт за јавно 
здравје на РМ, 

национални 
координатори 

2016 2018 

4.1.Учество на Асамблеја на СЗО (регионална и светска) 
Средства за патни и дневни трошоци за учество на 
Министер за здравство и делегација на МЗ на два состанока 
годишно 

МЗ  2016 2018 

5.Имплементација на активностите утврдени со 
петогодишниот договор помеѓу Владата на РМ и УНИЦЕФ  

МЗ МНР,  Институт за јавно 
здравје на РМ, 

2016 2018 

6.Имплементација на активности во рамки на соработката 
со УНДП (следење на реализацијата на милениумските 
цели, УНГАС извештај) 

МЗ, МНР, Институт за јавно 
здравје на 

РМ,одделение за 
имплементација на 
ХИВ/СИДА проект 
финансиран од ГФ 

2016 2018 

7.Учество во работата на тела на Советот на Европа 
(Европски Комитет за лекови и фармацевтска грижа, Комитет 
за биоетика, експертски комитети, експертски средби и 
форуми  
  

МЗ МНР 2016 2018 

8.Учество во заедничкиот медицински комитет при НАТО 
 

МЗ МНР 2016 2018 

8.1.Учество на претставници на МЗ во JMC 
 
 

МЗ  2016 2018 

9.Континуирано следење на активностите кои се одвиват 
во рамки на здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ 

МЗ МНР, СЕП, ИЈЗ 2016 2018 

9.1.Учество на министерски средби организирани од 
претседавачи на  ЗМ/ЈИЕ 
 

МЗ  2016 2018 

10.Учество на форуми на Министри за здравство на 
земјите членки и земји кандидати за членство во ЕУ 
 

  2016 2018 



10.1.Учество на Министерот за здравство на министерски 
состаноци организирани од претстедавачи на ЕУ 
 

МЗ  2016 2018 

11.Kонтинуирани активности за операционализација на 
Потпишаните спогодби за соработка во областа на 
здравството и медицинските науки ( Хрватска, Украина, 
Бугарија, НР Кина, Албанија, Словенија, Црна Гора, 
Турција, Израел, Чешка, Молдова, Штутгарт, Чешка, 
Унгарија, Катар) 

МЗ МЗ, МНР 2016 2018 

11.1.Редовна комуникација со МНР и сектори во соодветните 
МЗ  

МЗ  2016 2018 

11.2 средства за лекување на пациенти на дијализа од 

Република Албанија 

МЗ  2016 2018 

11.3.Билатерални средби  МЗ  2016 2018 

11.4. обезбедување на специјализација/ на база на 
реципроцитет (Согласно Спогодба за соработка во областите 
на здравството и медицинските науки) 

МЗ МЗ 2016 2018 

12.Иницирање на потпишување на спогодба за соработка 
со држави во и вон регионот  

МЗ МЗ, МНР 2016 2018 

13.Следење на имплементација на ратификувани 
конвенции/протоколи и др. меѓународни документи и 
иницирање на потпишување на конвенции 

МЗ МТСП, ИЈЗ, ФЗО 2016 2018 

13.1.подготовка на периодични извештаи за имплементација МЗ  2016 2018 

13.2.Анализа на документи и подготовка на предлог за 
ратификација на конвенции/Протоколите и за промена на 
законодавството во оваа област 

МЗ  2016 2018 

14.Обезбедување на средства за членство во 
меѓународни организации и тела 

МЗ  2016 2018 

14.1. Членарина за членство во СЗО МЗ  2016 2018 

14.2 Членарина за членство во Рамковната конвенција за 
контрола на тутунот на СЗО 
 (доброволно) 

МЗ  2016 2018 

14.3. Членарина за членство во Помпиду група МЗ  2016 2018 

Активност: Транспарентно здравство Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

Pефинирање на регулативата и обврските на локалните 
власти во областа на здравствената заштита и 
унапредувањето на здравјето 
 
-Вклучување на Центрите за јавно здравје во подготовка на 
програми за промоција на здравје 
-Активности за едукација на населението во руралните 
средини за репродуктивно здравје кај жената, пренатална и 
постнатална грижа  
-Активност за едукација на населението во руралните 
средини за имунизација 
-Подготовка на Концепт за учество на локалните структури и 

МЗ, општини, град Скопје 
 

Сектор за превентивна здравствена заштита 

 
Центри за јавно здравје 
и Локална самоуправа, 

општините 

2015 континуирано 



НВО во унапредување на здравјето  
-Формирање на комисии за правата на пациентите 
 

Вклучување на граѓанското општество при донесување на 
одлуки од јавен интерес и управување со јавните 
финансии 
 

Сите организациони единици при МЗ НВО, Генерален 
Секретаријат 

2015 континуирано 

Промоција на министерството и информирање на 
населението за постојните реформи во здравството 
 
-Тематски прес конференции, брифинзи и кампањи 
-Настапи на радио и ТВ медиуми  
-Подготовка на статии во печатени медиуми 
-Комерцијални огласи во печатени и ТВ медиуми 

Одделение за односи со јавноста при МЗ, 
Институтот за јавно здравје на РМ 

 
 

Секторите во МЗ 2015 континуирано 

Подобра дистрибуција на информациите до граѓаните  
 
-Воспоставување активна телефонска линија за информации и 
директен контакт со граѓаните  
-Дневно ажурирање на WEB страницата на министерството 
-Подобрување на квалитетот на услугите на државната 
администрација „ГРАЃАНИНОТ ПРЕД СЕ“  
Развој и имплементација на Стратегија за односи со јавноста 
за спроведувањето на здравствените реформи 
 

Одделение за односи со јавноста при МЗ, 
Институтот за јавно здравје на РМ 

 

Вработените во МЗ 2015 континуирано 

 
 
 

 
ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

 
 А: Оправданост и дизајн на Програмата 
 

Образложение: ПРОГРАМАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА произлегува од Одлуката за  утврдување на стратешките 
приоритети/цели на на Владата на РМ 2016 година, Утврдената здравствена стратегија  до 2020 година, Милениумските цели на ОН во делот на здравството 

Стратешкиот приоритет на Владата на Република Македонија  содржан во Одлуката за утврдување на  стратешките приоритети  на Владата на РМ за  2016 година:  

- ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИОТ РАСТ И НА ВРАБОТЕНОСТА, ПОРАСТ НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД НА ГРАЃАНИТЕ И ПОДОБАР И ПОКВАЛИТЕТЕН ЖИВОТ 
 Се остварува преку приоритетните цели содржани во Одлуката за утврдување на  стратешките приоритети  на Владата на РМ за  2016 година:  

- Продолжување на реформите, модернизација и унапредување на  здравствениот сектор  
- Оддржлив, ефикасен и достапен систем за обезбедување на здравствена заштита на населението и подобар квалитет на здравствените услуги на 

населението,  
- Здравствена заштита ориентирана кон заедницата на сите нивоа: превентивна, примарна, секундарна и терциерна 

 

3. НПАА:  поглавје 1  (слободно движење на стоки);  поглавје 28 ( заштита на потрошувачи и јавно здравје) 

3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа: 

 подобрен квалитет на здравствената заштита и здравствените услуги, подобрена достапност и сообразност при обезбедувањето здравствени услуги за населението 



 одржлив, ефикасен и економичен систем за обезбедување на здравствената заштита на населението 

 подобро здравје и здравствена грижа во рамките на единиците на локалната самоуправа 

 
 

Назив на Програмата:  
 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА  

Цел на Програмата: 
 
Следење и унапредување на здравјето на населението, превенција и заштита од  заразни 
и незаразни болести; подобрување на  квалитетот на здравствената заштита и 
здравствените услуги на сите нивоа превентивно, примарно, секундарно и терциерно 
ниво.  

Показатели за успех на Програмата:    

Програмата е:                                          хоризонтална               х   вертикална 

 

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата :     

Резултат : 
ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
 

Показател за успешност: 
Број на организирани акции за крводарителството 
Намалување на инциденцата на бруцелоза кај луѓето 
Број на извршени систематски прегледи на лица неопфатени во образовниот систем, сите 
деца од училишна возраст и студентите 
Број на имунизирани деца 
обезбедување на безбедна храна, вода, воздух и спречување на појава на заразни и 
незаразни болести кај населението 
Број на извршени тестирања  за туберкулозата  
Број на извршени тестирања за рана детекција на малигни заболувања 
Број на извршени тестирања од ХИВ/СИДА  
 

Резултат : 
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
 

Показател за успешност: 
Број на специјализирани матични лекари во делот на семејната медицина  
Број на развиени  примарни здравствени служби составени од мултидисциплинарни 
тимови 
Број на воспоставени регионални центри за мозочен удар 
Број на реализирани домашни посети во домовите на пензионерите или лица на кои 
достапноста до примарните амбуланти им е отежната поради далечината на првата 
амбуланта, или поради природата на самата болест која ја имаат. 
-патронажни визити. 
-пациенти со хронични болести (дијабет, хронични респираторни и хронични срцеви 
болни) 
-лица со посебни потреби 

Резултат : 
КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
 

Показател за успешност: 
 
Здравствена заштита на лица со душевни растројства 
Обезбедување на трошоци за болни лица кои се третираат со дијализа, обезбедување на 
лекови за трансплантирани болни, хормон за раст и лекување на болни од хемофилија  
Обезбедување на инсулин за инсулино - зависните пациенти во РМ инсулински игли, 
глукагон,  ленти за мерење на шекер и едукација на пациентите со тип 1 дијабетес 



Здравствена заштита на лица со болести на зависности 
Зајакнување на превенцијата и детекцијата на ТБ во РМ- ДОТ ИНТЕРВЕНЦИИ ВО РМ 
 

 
 
 

Б: План за спроведување на програмата: 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

 
 

Активност:  
ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

Организирање и унапредување  на крводарителството  
 
- Обезбедување доволни количини сигурна крв 
-Здравствена контрола и евиденција на крводарителите, медицински 
прашалници за секое дарување, крводарителски книшки, картони за 
евиденција на дарители на крв, медицински потврди за дарители на 
крв, обезбедување сигурна трансфузија на крв и крвни продукти, 
изготвување на извештаи за реализација на програмата за 
крводарителство, учество во здравствено-воспитна, мотивациска и 
истражувачка работа за развој и унапредување на 
крводарителството- активности на Републичкиот завод за 
трансфузиологија 
-Активности на Црвениот Крст (континуирана здравствено воспитна и 
мотивациска работа кај населението, непосредна подготовка на 
крводарителските акции во сите средини, изготвување на 
информативно-пропаганден материјал, евиденција на 
крводарителските акции и изготвување на периодични и годишни 
извештаи за работа и нивно доставување до Министерството за 
здравство, доделување на признанија на крводарителите   

Црвен крст на РМ и Институт 
за трансфузија 

Министерство за здравство, 
Министерство за образование, 
Министерство за одбрана, 
Министерство за внатрешни 
работи, Агенција за млади и 
спорт, Меѓународна федерација 
на Црвениот Крст и Црвената 
Полумесечина, СЗО, Советот на 
Европа-Оддел за 
крводарителство и други 
меѓународни организации 

2016 2016 

Испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на 
бруцелозата кај населението  во Република Македонија 
 
-Намалување на инциденцата на бруцелоза кај луѓето 
-Спречување на појава на компликации и инвалидитет 
-Спречување на појава на рецидиви 
-Намалување на стапката на смртност 
-Континуирана медицинска едукација, обновување на знаењата на 
здравствените работници 
-Информираност и здравствена едукација за ова заболување, како на 
општата популација така и на професионално експонираните лица. 
 
 

10-те Центрите за јавно 
здравје, 
Институт за јавно здравје на 
РМ 
Медицински факултет-
Институт по епидемиологија 
 

Министерство за здравство  
Институт за јавно здравје 
 

2016 2016 

Систематски прегледи на ученици и студенти 
 
-систематски прегледи на предучилишни деца, лица неопфатени во 
образовниот систем обезбедуваат услови за зачувување и 

Превентивни тимови од ЈЗУ, 
ЗД  (доктор-сестра), а за 
студентите превентивни 
тимови  од ЗД и  

Завод за здравствена заштита на 
мајки и деца, и Институт за јавно 
здравје. Завод за рехабилитација 

на слух, говор и глас Скопје 

2016 2016 



унапредување на здравјето на сите деца од училишна возраст и 
студентите преку превенција и рана детекција на здравствените 
ризици и нарушувањата на здравјето. 
-Систематски прегледи во 1-во, 3-то, 5-то, 7-мо одделение,  во 1-ва и 
4-та година (завршна) година од средно образование, како и на 
студенти во 1-ва година факултет.  
-Дополнителни превентивни контролни и целни прегледи кај 
учениците каде е најдено отстапување. 
-Превентивни прегледи кај предучилишни деца заради рана детекција  
на говорни мани 
- средства за залевање на првите катници кај децата на 6 годишна 
возраст 
-Средства за стоматолошки материјал за заштита (залевање, 
запечатување) на првите трајни молари кај децата во прво одделение 
-Средства за пасти за локална примена кај деца со специјални 
потреби  наменети за превенција од кариес (за деца со специјални 
потреби до  14 години и со тежок вид на ментална и физичка 
попреченост во развојот) 
-Тренинзи за здравствените работници (лекари и медицински сестри) 
од превентивните тимови кои работаат со деца од училишна возраст 
на теми поврзани со ризични видови на однесување, имунизација, 
унапредување на квалитетот на систематските прегледи  
-здравствени- едукативни активности и изработка на промотивни 
материјали  
 
 

специјализирани тимови за 
таа  дејност во рамките на 
Универзитетите и 
специјализирани тимови од 
логопед, аудиолог и доктор-
специјалист по ортодонција   

Здравствена заштита на мајките и децата во Република 
Македонија 
 
-Тиреоиден скрининг на сите новородени деца  
-Неонатален скрининг за слух кај новороденчиња  
-детектирање на метаболни болести како селективен скрининг по 
индикација 
-Микробиолошки брисеви за  трудници – приматели за социјална 
помош и заштита и ослободување од партиципација за 
микробиолошки брисеви за сите бремени  од семејства со минимални 
вкупни месечни примања и/или се невработени 
-Зајакнување на капацитети на ОБ Струмица со распоредување, 
доктор на медицина со лиценца за работа од областа на 
гинекологијата и акушерството и медицинска сестра/акушерка, еднаш 
во неделата да вршат здравствена дејност на ниво на примарна 
здравствена заштита во ординација за гинекологијата и акушерството 
на подрачјето на општина НОВО СЕЛО 
-Зајакнување на капацитети на СГАБ Чаир- Скопје  со распоредување, 
доктор на медицина со лиценца за работа од областа на 
гинекологијата и акушерството и медицинска сестра/акушерка, еднаш 
во неделата да вршат здравствена дејност на ниво на примарна 
здравствена заштита во ординација за гинекологијата и акушерството 
на подрачјето на општина Шутка 
-Антенатални прегледи на бремени 1.500 Ромки  
-Смс за бебе/text for baby 
 

ЈЗУ УКЦ ГАК,  УКЦ Клиника 
за детски болести, Клиника 

за ОРЛ и Заводот за 
здравствена заштита  на 

мајки и деца 
ИЈЗ на РМ 10-те ЦЈЗ 

Специјална болница за 
акушерство Чаир 

Завод за здравствена заштита на 
мајки и деца, УКЦ Клиника за 
детски болести, УКЦ ГАК, УКЦ 
клиника за уво, нос и грло, 
ИЈЗ на РМ 10-те ЦЈЗ 
Специјална болница за 
акушерство Чаир 
 

2016 2016 

Национална програма за јавно здравје  
 
-обезбедува остварување на загарантирани права, утврдени потреби 

ИЈЗ на РМ, 
10-те ЦЈЗ 

ИЈЗ на РМ 2016 2016 



и интереси на сите граѓани што имаат карактер на унапредување на 
здравјето и преземање на превентивни мерки и активности за 
спречување и сузбивање на заболувањата, како и остварување на 
задачите и активностите на 10-те Центри за јавно здравје и 
Институтот за јавно здравје на Република Македонија 
 

Задолжителна имунизација на населението 
 
-Набавка на вакцини за континуирана имунизација и задолжителна 
имунизација по епидемиолошки индикации како осовременување на 
системот за имунизација со  воведување на поливаленти вакцини. 
-Распределба квартална на вакцини до извршителите 
 
 
 

Министерство за здравство, 
34-те Здравствени домови, 
Болници-родилишта, 
ИЈЗна РМ,10-те ЦЈЗ 
 

Комитет за имунизација,Комисија 
за заразни болести, ИЈЗ 

 

2016 2016 

Превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај 
населението во Република Македонија 
 
-Активно пронаоѓање на случаи со туберкулоза кај ризични групи со 
селективна радиофотогрфија 
- Дообработка на сомнителни РТГ наоди 
-Едукација на здравствени работници за имплементација на 
ревидираните дефиниции обрасци и регистри за туберкулоза 
-Обезбедување на лекови за лекување на нови и  лекувани болни со  
туберкулоза 
-Изработка и печатење на пропаганден материјал за основни средни 
училишта и општа популација 
 

ЈЗУ Институт за белодробни 
заболувања и 

туберкулоза/ЈЗУ институт за 
белодробнио заболувања кај 
деца / Диспанзер и Институт 
за белодробни аболувања и 

ТБЦ-Скопје 
 

Министерство за здравство и 
АТД 

 

2016 2016 

Рана детекција на малигни заболувања 
 
А) скрининг на рак на грло на матка  
 
Б) скрининг на рак на дебело црево 
 
В) Преглед на пациенти за рано откривање на карцином на простата 
(возрасна група 50-55 години) со фамилијарен ризик од 45-50 години 
 
Г) Скрининг на рак на дојка 
 

Матичните гинеколози 
Цитолошките лаборатии кои 
имаат потпишано договор со 
ФЗОМ, Институт за јавно 
здравје, Центри за јавно 
здравје 
Матични доктори на ниво на 
цела република, ЦЈЗ, ИЈЗ на 
РМ, Клиника за урологија 

Координативно  тело за 
превенција од рак на грло на 
матка, Здружение на гинеколози, 
здружение на приватни 
гинеколози, Здружение за ХПВ, 
ФЗОМ 
Клиника за гастрохепатологија, 

2016 2016 

Заштита на населението од ХИВ/СИДА  
 
-Вршење на доброволно и доверливо советување и тестирање (ДДСТ) 
на лица, со цел да се утврди инфекција со ХИВ вирусот во Институт 
за јавно здравје на Република Македонија и 10 те Центри за јавно 
здравје 
 
 

ЈЗУ ИЈЗ на РМ ;  
-10-те Центри за јавно 
здравје; 
-УКЦ КИБФС; 
-Институт за епидемиологија 
и биостатистика со 
медицинска информатика 
при Медицински Факултет; 

Институтот за јавно здравје - 
Скопје, Центрите за јавно 
здравје, Универзитетска Клиника 
за инфективни болести и 
фебрилни состојби 

2016 2016 

Оддржување на ниска преваленца на ХИВ во Р Македонија -Грант МЗ, Глобален Фонд за борба 
против ХИВ/СИДА, 
туберкулоза и маларија  

   

Здравје за сите 

-Надоместок за ангажирање на тимовите кои ќе одат на терен  
- Активности за бесплатни превентивни акции 
-Активности на флоробус за превентивни прегледи во рурални 

Институтот за јавно здравје – 
Скопје; здравствени заводи и 
здравствени домови 
 

Институтот за јавно здравје 
Скопје  
Здравствени домови 
Министерство за здравство 
 

2016 2016 



средини 
-Активности за превентивни прегледи при топлотни бранови 
-Домашна визита на стари лица од страна поливалентни патронажни 
служби   
-скрининг на населението за присуство на хеликобактер 
-Обработка на податоци од мерења при здравствен преглед и 
извештај 
-Материјални трошоци (кутии, алкохол,бензин, вода безалкохолни 
пијалоци и друго) 

Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во 
Република Македонија  

 
- превенција на  факторите на ризик, 
- навремано препознавање на КВБ  
- намалување на смртноста и инвалидитетот 
-започнување со работа односно основање на Државна 
Кардиохирургија 
 

Министерство за здравство, 
УК  за кардиологија Скопје, 

УК за детски болести Скопје, 
Медицински факултет, 

Општи, клинички и 
специјални болници , ЗД, 

Избрани лекари на примарно 
ниво на здравствена 
заштита, ИЈЗ, ЦЈЗ, 

Професионални здруженија 
и НО, Државен завод за 
статистика, Единици на 
локалната самоуправа 

ЈЗУ У Клиники  
Општи и клинички болници  

Специјални болници 

2016 2016 

Имплементација на меѓународен здравствен правилник (МЗП) 
 
-Проценка на капацитетите на лаборатории и зајакнување на истите 
-Опремување  на граничната контролна точка на влез (Аеродром 
Александар Велики) 
-Имплементација на активности во акциониот план вклучувајќи и други 
Министерства и институции 
-Организирање на симулациона вежба за контрола на спроведените 
активности 
-Едукација на тимови за брза проценка и брза интервенција  
 

Министерство за 
здравство,MЗ-ДСЗИ 

,,Министерство за внатрешни 
работи,Агенција за храна и 

ветерина, ЦУК, Дирекција за 
заштита и 

спасување,Дирекција за 
радијациона сигурност 

СЗО,ИЈЗ, Комисија за заразни 
болести, Комисија за 

имплеметација на МЗП, 

2016 2016 

Поддршка на имплементација на Декада и Стратегијата на Ромите  
 
-Имплементаџција на проектот “Ромски здравствени медиатори во 
Р.М “ усвоен од Влада на Р. Македонија (целта на овој проект е 
подобрување на здравствениот и социјаниот статус на Ромите во РМ 
преку вклучување на ромски здравствени медијатори 
- средства за  работно ангажирање на 30 ромски здравствени 
медијатори во 18 општини на територијата на Р.Македонија во рамки 
на проектот  
 

МЗ  2016 2016 

Подобро орално здравје на деца до 14 годишна возраст преку 
воспоставен систем на јавна стоматолошка здравствена заштита 
во здравствените домови согласно Националната Стратегија  за 
превенција на орални заболувања кај децата до 14 год во РМ 
2008-2018 год  
 
-оддржување на работилници за превентивни стоматолошки  тимови 
во 8-те региони во ЈЗУ ЗД 
-набавка на четки и пасти за заби кај сите  деца во 1 одделение 
(22.000 деца)  

МЗ, Превентивни 
стоматолошки тимови од ЗД,  

Координитавно тело  за 
имплементација на 

Националната стратегија  за 
превенција на орално 

здравје кај деца до 14 години 
 
 

Координитавно тело  за 
имплементација на 

Националната стратегија  за 
превенција на орално здравје кај 

деца до 14 години 2008-2018 

2008 2018 



-спроведување на превентивните активности од Националната 
стратегија  за превенција на орално здравје кај деца до 14 години 
2008-2018 год, согласно акциониот план за тековната учебна година 
2015/2016 
-здравствено-промотивни активности за унапредување на орално 
здравје кај децата подготовка, печатење и дистрибуција на 22.000 
флаери за промоција на орално здравје кај сите деца во 1 одделение   

 
 
 

Активност: 
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

семејна медицина  
-Воведување на задолжителна специјализација по семејна медицина 
(2009) во времетраење од минимум 3 години, согласно ЕУ 
директивите и стандардите за самостојно работење на ниво на 
примарната здравствена заштита 
- специјализирани семејни лекари  
доедукација по семејна медицина за матичните доктори (2010). -
специјализирани семејни лекари како водечки членови на тимовите 
(тим лидери) во Примарната Здравствена Заштита  со што зголемува 
квалитетот на здравствената заштита на истото и подобро ќе се 
искористуваат здравствените ресурси со контролирано движење на 
пациентите во системот 
 

МЗ и Катедрата по семејно 
медицина при Мед.Факултет 

Скопје 
 

Фонд за здравствено 
осигурување Медицински 

Факултет Лекарска Комора на 
Македонија и здруженијат на 

приватни лекари во примарната 
здравствена заштита 

2009 31.12.2020 

Итна медицинска помош 
Развивање и усовршување на системот на Итната медицинска 
помош во рамките на постојната инфраструктура 
- целосно заокружување на Итната медицинска помош со развивање 
на мрежа во рамки на здравствените домови кои покриваат 
население повеќе од 20.000 жители 
- Примарни здравствени служби составени од мултидисциплинарни 
тимови 
А) координирана Итна медицинска помош и дежурна служба 
 

МЗ и ЈЗУ-здравствените 
домови во РМ 

МТСП 2015 континуирано 

Едукација на екипи од Итна Медицинска Помош за рано спознавање 
на симптомите  на мозочен удар согласно акциониот план за 
спроведување на проектот „Регионални центри за мозочен удар”. 

 

Министерство за здравство и 
УК за неврологија 

 Септември 2014 во континуитет 

Домашна грижа и помагање на стари лица 
 -Домашни посети во домовите на пензионерите или лица на кои 
достапноста до примарните амбуланти им е отежната поради 
далечината на првата амбуланта, или поради природата на самата 
болест која ја имаат. 
-патронажни визити. 
-пациенти со хронични болести (дијабет, хронични респираторни и 
хронични срцеви болни) 
-лица со посебни потреби 
 

МЗ-ПЗЗ  2013 континуирано 

Проект Рурален доктор во во функција на континуирана и достапна 
здравствена заштита на цела територија на РМ 
- воспоставени се одредени пунктови и во одредено време и место, 

МЗ, Здравствени домови  2013 Во континуитет 



каде што може старите лица од одалечените руралните места да 
добијат здравствена грижа и консултација. Врз основа на претходно 
подготвен годишен план од страна на ЗД,  на договорен пункт, ден и 
место, на терен оди доктор и медицинска сестра (се работи за места 
кои се одалечени и  и рурални во кои нема амбуланти). Старите лица 
можат да дојдат и да  направат медицинска контрола и консултација  
со докторот, ЕКГ, како и основни биохемиски анализи. Докторот има 
овластување како и матичниот лекар што значи може да пишува и 
рецепти и упати.   
 

Проект педијатри во општините  
Tечат актвности за прием на нови доктори на медицина, нивно 
упатување на специјализација по специјалноста педијатрија заради 
понатамошно распоредување вио работен однос со здравствените 
домови по опшините  

МЗ ЗД  2015 Во континуитет 

 
 

Активност:  

КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка 

Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 

Здравствена заштита на лица со душевни растројства 
 
-Згрижување на пациентите кои се на долготрајно лекување во 
Психијатриските установи - болничко лекување (хронично душевни 
болни за долготрајна нега и чување) 
-Oбезбедување дневно болнички третман во Центри за ментално 
здравје за пациентите со проблеми во менталното здравје (хронично 
душевни болни со долготрајен престој во дневни болници (повеќе од 
30 дена))  
- Отворање на нови Центри за ментално здравје (Исплаќање на 
средства за извршени здравствени услуги, мониторинг и евалуација 
на процесот на имплементација на активностите и користењето на 
буџетските средства, и мониторинг и евалуација на Центрите за 
ментално здравје) 

Универзитетската клиника за 
психијатрија, 
Психијатриските болници и 
останатите здравствени 
установи кои имаат 
психијатриски одделенија 
или Центар за ментално 
здравје 

-ФЗО 
-Психијатриски 

болници 
- Општи болници во РМ 

2016 2016 

Обезбедување на трошоци за болни лица кои се третираат со 
дијализа, обезбедување на лекови за трансплантирани болни, 
хормон за раст и лекување на болни од хемофилија 
-Болни со хронична  бубрежна инсуфициенција и нивно третирање со 
дијализа (средства за дијализа за 20 странски државјани од 
Република Албанија кои се опфтени со Спогодбата)  
-Болни од хемофилија (потребни средства за партиципација за лица 
заболени од хемофилија, и средства за секундарна и терцијарна 
превенција на хемофилијата) 
 

Министертвото за здравство Универзитетска Клиника за 
хематологија,  
Завод за нефрологија Струга 

2016 2016 

Обезбедување на инсулин за инсулино - зависните пациенти во 
РМ инсулински игли, глукагон, ленти за мерење на шекер и 
едукација на пациентите со тип 1 дијабетес 

 
-Централизирана набавка на инсулин на годишно ниво спроведено од 
Министерството за здравство и навремено обезбедување на инсулин 
за сите инсулино зависни пациенти 
-Набавка на потрошен материјал за пациенти со инсулинска пумпа   

МЗ, ЈЗУ Реализатори на 
програмата 
 
 

Универзитетска клиника за 
ендокринологија, дијабетес и 
метаболички нарушувања-Скопје 
 

2016 2016 



-Вмрежување на сите Центри за дијабет низ Републиката со 
Клиниката за ендокринологија 
 

Здравствена заштита на лица со болести на зависности 
 

-Контрола и обезбедување на терапија (Обезбедување метадон  за 
1100 лица, и  buprenorfin  за 100 лица со болести на зависност) 
-Едукација на вработениот кадар кои работи во Центрите за 
зависности и евалуација на постигнатите резултати 
-Болничко лекување на зависници од дрога во акутна состојба над 30 
– 90 дена (судски случаи – зависници, зависници од алкохол во акутна 
состојба над 30 – 90 дена) 
-,Лекување во Дневни болници (зависници од алкохол над 30 до 90 
дена, зависници од дрога без метадон над 30 до 90 дена, зависници 
од дрога со метадон над 30 дена, зависници од дрога со метадон над 
30 дена) 
 

МЗ, ЈЗУ Реализатори на 
програмата 
 
 

- локална самоуправа 
 

2016 2016 

Зајакнување на превенцијата и детекцијата на ТБ во РМ- ДОТ 
ИНТЕРВЕНЦИИ ВО РМ 
 
Практичен пристап кон респираторно здравје (ПАЛ)  
Високо квалитетен ДОТС 
Поддршка на пациенти со туберкулоза 
Следење и проценка на службите за контрола на туберкулоза 
Развој на човечки ресурси 
Активности за дијагностицирање и лекување на мултирезистентна 
туберкулоза 
Имплементација на заеднички активности за ХИВ/СИДА и туберкулоза 
Активности за високо ризични групи 
Активности за контрола на инфекција 
Градење на релации во локалните заедници, соработка и 
координација 
Грижа во заедницата 
Развој на капацитети за оперативни истражувања 
 

МЗ, Институт за ТБ, ТБ 
диспанзери, НВО НРЛ, 

центри за социјална работа 

ГФАТМ ХИВ грант, Управа за 
извршување санкции 

Окт, 2013 Сеп, 2016 

Ретки болести  
 
-набавка на терапија за лицата кои се евидентирани како пациенти со 
ретки болести во Националниот Регистер за ретки болести во Р. 
Македонија  
-Набавената терапија се распределува од страна на ЈЗУ Детска 
Клиника 
 

Министертвото за здравство, 
Клиниките 

Универзитетски Клиники: детски 
болести, хематологија, кожни и 
венерички заболувања, гастро 
ентеро-хепатологија, онкологија, 
и останатите соодветни клиники, 
и меѓународни организации и 
препораки од ЕУ 
 

2016 2016 

Програма за трансплантација   
 

- Олеснување на постапката на трансплантацијата на органи и ткива во 
интерес на пациентите 

- зголемување на бројот на пресадувања на органи и ткива од 
човечкото тело заради лекување пред се преку донации на органо од  
починати лица.  На овој начин се зголемува можноста за спасување 
на човечки живот и подобрување на здравствениот статус на лицата 
на кои пресадувањето на органи и ткива им е неопходно 

Министерство за здравство 
на Република Македонија 

-ЈЗУ Универзитетската 
клиника за урологија Скопје 

-ЈЗУ Универзитетската 
клиника за дигестивна 

хирургија  Скопје 
-ЈЗУ Универзитетската 

клиника за детска хирургија 
Скопје 

-ЈЗУ Институт за јавно 
здравје. 

ФЗО; 
Верски заедници 

ЈЗУ УК 

2016 2016 



Кардиолошки Центри во рамките на постојните ЈЗУ: 
-Завод за кардиоваскуларни болести Охрид 
-Универзитетските Клиники КБ Тетово, Битола и Штип 
ОБ Струмица  
-ГОБ 8 Септември Скопје  
Во горенаведените центри се обезбедени ангиографи и во истите се 
врши инервентна кардиологија (освен во ГОБ 8 септември кој што 
апарат е најнов и заради сеуште необезбеден стручен кадар на него 
се врши само интерве нтна радиологија)  
Останатите центри комплетно се покриени со стручен кадар, за сите 
нив по потреба се организира стручна обука што подразбира 
упатување на специјализација, субспецијализација или упатување на 
доедукација во други центри.  
 

    

 

Влијанија врз човечките ресурси 

 
 

ПРОГРАМА Резиме на потреба од нови вработувања 
Резиме на потреба од прераспределба на 

вработените 
Резиме на потреба од обуки 

    

    

 

 Развивање на заедничките функции 

 

2016 
планирани мерки 

2017 
планирани мерки 

2018 
планирани мерки 

 
Развивање политики 
Стратешко планирање/ подготвување на Буџетот 

-Зајакнување на Секторот за стратешко планирање со 
административни капацитети за работа  
 
-Утврдена динамика на функционирањето на секторот за 
стратешко планирање. 
 
-Развивање, унапредување и координирање на процесот на 
стратешко планирање во министерството 
 
-Објавен стратешки план на Web страницата на Министерството за 
здравство. 

-Подобрена организација и квалитет на подготовка на стратешкиот 
план. 
-зајакнати човечки ресурси во секторот 
-Целосно интегриран процес меѓу стратешкото планирање и 
буџетскиот процес.  
-Развивање, унапредување и координирање на процесот на 
стратешко планирање во министерството, 
-развивање и подобрување на квалитетот за следење на 
имплементацијата на програмските активности преку мерење на 
показателите на успешност 
 

-Креирање политики и нивно разработување во стратешкиот 
документ 
-Интегриран процес на стратешко планирање и креирање на 
политики и буџетското планирање 
-воспоставен систем за непречена подготовка на плановите и 
нивно следење 
-воспоставен систем за следење и мерење на успешноста на 
показателите 
-Доекипирање на секторот со човечки капацитети 

 
Извршување на Буџетот и управување со средства 
 

-подобрување на буџетскиот процес (планирање, извршување, 
мониторинг и евалуација) 
Елаборирање на проактивното учество при подготовката на 
буџетот, кој ќе биде транспарентен и заснован на приоритети, како 
и извршување на буџетот (кој ќе вклучува посебни буџетски ставки 
за обука/човечки ресурси, меѓународни проекти и проекти кои би 
се реализирале со граѓанскиот сектор) 

  



-подготовка на Упатство за програмско буџетирање во согласност 
со буџетскиот циркулар и негово предавање на сите сектори на 
Министерството за здравство.   
-соработка со одделението за стратешко планирање 

 
Управување со човечки ресурси 

 

Реорганизација на постоечката систематизација на работни 
места согласно потребите на министерството и добиените 
насоки од МИОА. 

Имплементирање на Законот за административни службеници  Остварување на надлежностите од делокругот на работа на 
секторот за управување со човечки ресурси. 

 

Управување со информациски технологии 

 

Формирање на агенција за електронски евиденции во 
здравството како самостоен орган на државната управа 
Интеграција на сите тековни системи во еден колаборациски 
систем 
 

Во континуитет Во континуитет 

 
Внатрешна ревизија 
 

 
Цели на организационата единица за внатрешна ревизија е 
вршење на ревизија на здравствените услуги и остварувањето 
на правата од здравственото осигурување на корисниците. 
 Ревизијата се врши според контролирањето на : 
-Начинот на користење и располагање со буџетските средства и 
грижа за имотот преку проценка дали работењето е во 
согласност со законите, подзаконските и интерните акти што се 
во сила 
 -темелна проценка на функционирањето на системите за 
внатрешна контрола, 
-проценка на економичноста, ефикасноста и ефективноста во 
работењето и користењето на средствата за разни активности и 
програми,  
-проверка на точноста и комплетноста на сметководствената 
евиденција и финансиските извештаи. 

Во континуитет 
 
Стратешка цел на овој сектор е нејзино зајакнување и обезбедување 
на независни, објективни и транспарентни информации за 
работењето на министерството, органите во неговиот состав и 
јавните здравствени установи.    

Во континуитет 
 

Стратешка цел на овој сектор е нејзино зајакнување и 
обезбедување на независни, објективни и транспарентни 
информации за работењето на министерството, органите во 
неговиот состав и јавните здравствени установи.    

 


