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Стратешкиот план претставува основен план за развој.  

Целите и приоритетите кои се зацртани во планот, ги дефинираат резултатите што се очекуваат да се постигнат во текот 

на наредните три до пет години, а воедно обезбедуваат рамка за планирање која е во согласност со Фискалната 

стратегија на Владата за истиот период и се во функција на остварување на стратешките приоритети на Владата на 

Република Македонија, согласно Одлуките на Владата на Република Македонија за утврдување на стратешките приоритети. 

Планот претставува рамка за планирање, спроведување и следење.  

Програмите и активностите содржани во планот овозможуваат транспарентност во работењето и меѓуресорското 

координирано планирање како и полесно следење на усогласеноста и компатибилноста со стратешките цели утврдени од 

Владата и обезбедува јасна слика за тоа, во колкава мера плановите се во согласност со Фискалната стратегија на 

Владата и до кој степен финансиските средства се насочуваат кон приоритетните програми. 

Секоја програма, потпрограма и/или проект содржи план за имплементација со кој се утврдуваат конкретни мерки и 

активности, рокови, потребните финансиски и материјални средства, човечки ресурси и мерилата и индикатори за 

успешност на реализацијата и проценка на ризиците што може да го ограничат спроведувањето на мерките. 

Повеќето од дефинираните програми во планот се (вертикални) институционални каде Министерството за здравство е 

носител на активностите, но има и програми кои се меѓуинституционални (хоризонтални) и кои содржат координирани 

активности на повеќе органи на државната управа со цел остварување на програмата.  

Стратешкиот план содржи и проценка на постигнати резултати при остварувањето на програмите во претходната и 

тековната година преку мерење на однапред утврдените индикатори за следење кои се составен дел на планот за 

имплементација/спроведување. Планот за спроведување претставува основа за годишната програма за работа на 

министерството и за подготвување на буџетските пресметки.  

Спроведените анализи соодветно се документираат во сите фази и за нив се води уредна евиденција.  
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"ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕКУ УНАПРЕДУВАЊЕ И ПОСТИГНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТНА, ЕФИКАСНА, 

РАЦИОНАЛНА И КОНТИНУИРАНО  ДОСТАПНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА". 
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Главни надлежности во Министерството за здравство, согласно Законот за организација и работа на органите на 

државната управа, се работи 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 
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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 и хемикалии 

Државен советник за здравствен менаџмент и здравствена политика (2 извршители) 

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 
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Независни самостојни 

организациони единици 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 

 

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ 

РЕСУРСИ  

 

1/1Одделение за мобилност и вработување во државна служба 

1/2Одделение за мотивација, оценување, стручно оспособување, усовршување и следење 

на  

правичната застапеност на заедниците 

СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА И 

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ 

 

1/1Одделение за координација и односи со јавноста 

1/2Одделение за стратешко планирање 

СЕКТОР ЗА ПРЕВЕНТИВНА И 

ПРИМАРНА ЗАШТИТА 

 

1/1Одделение за превентивна здравствена заштита 

1/2Одделение за примарна здравствена заштита 

СЕКТОР ЗА СЕКУНДАРНА И 

ТЕРЦИЕРНА ЗАШТИТА  

 

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

1/2Одделение за едукација на медицински персонал 

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ, 

УПРАВНИ РАБОТИ И ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

 

1/1Одделение за нормативно-правни и управни работи 

1/2Одделение за здравствено осигурување 

СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ 

И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

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

1/2Одделение за преговори, интеграции 

СЕКТОР ЗА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 1/1Оделение за утврдување на потреби, планирање, евиденција и следење на состојбата 

со медицинската опрема во здравствените установи  

1/2Одделение за донации и спонзорство 

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

1/2Одделение за буџетска контрола 

СЕКТОР ЗА ОПШТИ РАБОТИ 1/1Одделение за административно – технички работи и архивско работење 

1/2Одделение за координација на возен парк и општо технички работи 

СЕКТОР ЗА ФАРМАЦИЈА  

 

1/1Одделение за утврдување на цени на лекови 

1/2Одделение за контролирани супстанции 

СЕКТОР ХЕМИКАЛИИ 

 

1/1Одделение за управување со хемикалии  

1/2Одделение за инспекциски надзор на хемикалии 

СЕКТОР ЗА АНАЛИТИКА, ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОЕКТИ 

1/1Одделение за изработка на извештаи 

1/2Одделение за анализа и поддршка на проекти 

Глобален Фонд - проектни единици 

во состав на Министерството за 

Проектна единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на 

објектите на здравствени  
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здравство 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 

19.07.2017 година 

 

 Бр 

Процент од 

вкупниот 

број на 

вработени 

Пол Раководни 

државни 

службеници 

Стручни  

државни 

службеници 

Стручно - 

административн

и државни 

службеници 

Други 

вработени 

без статус 

на државен 

службеник 

Именувани 

функционер

и Машки Женски 

Македонци 91 65% 36 55 33 34 7 15 2 

Албанци 45 32,14% 31 14 5 28 9 3 0 

Турци 1 0,71% 0 1 0 1 0 0 0 

Роми 1 0,71% 1 0 0 1 0 0 0 

Власи 1 0,71% 0 1 0 1 0 0 0 

Срби 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 

Бошњаци 1 0,71% 0 1 0 1 0 0 0 

Останати 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 

Вкупно 140 100% 68 72 38 66 16 18 2 

5 – лица во мирување 
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Според Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија, се утврдуваат следните 

приоритети за 2018 година: 

 

-Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните, 

-Република Македонија – членка на НАТО и Европската Унија 

-Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата 

-Владеење на правото и изградба на независни институции 

-Реформи во образованието и инвестирање во иновации и информатичка технологија 

-Реформи во правосудството 

-Градење на толерантно општество и одржување на добри меѓуетнички односи врз принципите на меѓусебна толеранција и 

почитување.  

 

и приоритетни цели за остварување на приоритетите дефинирани во Одлуката, а се однесуваат на секторот здравство: 

- Изградба на достапен, квалитетен и долгорочно-финансиски одржлив систем на здравствена заштита, кој ќе 

обезбеди нормални услови за работа на медицинскиот кадар, поголеми шанси за нивна специјализација, повисоки 

плати, со цел да се спречи нивниот одлив во странство, ставање на граѓаните во центарот на здравствениот 

систем и зајакнато чувство и одговорност на поединецот за сопственото здравје и здравјето на другите. 

- Создавање на стручна, ефикасна, отчетна и транспарентна јавна администрација 

- Зголемување на транспарентноста на Владата на РМ преку целосно имплементирање на концептот на отворена 

Влада  

- Промовирање на транспарентни реформи во медиумската сфера и создавање медиумски простор за непристрасно и 

објективно информирање на граѓаните 

- Подобрување на системот на заштита на лицата со посебни потреби, по широки консултации со невладините и 

професионални организации 

- Промовирање, штитење и унапредување на човековите права во РМ и создавање институционални капацитети за 

нивна ефикасна заштита 

- Непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите 

- Воспоставување на функционална мрежа на институции за социјална заштита блиска до граѓаните и соодветна на 

нивните потреби 
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-Зголемување на капацитетитена општините, нивна транспарентност и отчетност со почитување на принципот на 

децентрализација во насока на приближување на власта до граѓаните, подобрување на услугите и зголемен 

квалитет на живеење на целата територија на РМ 

-** унапредување на правата на жените и зголемување на нивното учество во политичкиот, економскиот и јавниот живот и имплементација на родовата перспектива во креирањето 

на политиките и буџетите 

-** поддржување на политики со кои ќе се зголеми бројот на граѓани, од сите возрасти, социјални групи и средини, кои секојдневно го применуваат спортот и спортско–

рекреативните активности  

 

Нацрт-Стратешкиот план 2018-2020 година содржи: редефинирани, потврдени и нови развојни активности преку кои ќе се 

реализираат приоритетите и целите на Министерството за здравство а тоа се: 

• здравствен систем кој ќе го унапреди и оддржи здравјето на сите граѓани, т.е. здравствената заштита 

ориентирана кон заедницата, што подразбира зајакнување на услугите и подобрување на организацијата на 

здравствената заштита на сите нивоа: превентивно, примарно, секундарно и терциерно  

• подобар квалитет на здравствените услуги на населението,  

• ефикасни и брзи здравствените услуги преку унапредување на здравствениот сектор  

• здравствен систем подготвен за членство во НАТО и ЕУ, преку модернизација на системот за заштита на јавното 

здравство согласно стандардите на ЕУ  

• ефикасен и достапен систем на здравствена заштита на населението и одржливо финансирање во здравството 

• подобра дистрибуција на информациите до населението  
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❖ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

 

• ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

• ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

• КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

❖ МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ 

• МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 

• ИНТЕГРИРАН ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ 

 

❖ ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ  

• КВАЛИТЕТЕН, ЕФИКАСЕН И ОДДРЖЛИВ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ  

• ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО НАЧЕЛОТО ЗА ЗАЕМНОСТ, СОЛИДАРНОСТ И ПРАВИЧНОСТ 

• ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ, ДОСТАПНОСТ И ПОДОБРА СОРАБОТКА 
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2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

 

2.1.А: Оправданост и дизајн на Програмата 

 

Образложение: Програмата ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА  произлегува од Одлуката за 

утврдување на стратешките приоритети на Владата на РМ во 2018, Програмата за работа на Владата 2017-2020, 

Утврдената здравствена стратегија до 2020, Милениумските цели на ОН во делот на здравството, Приоритетите и целите 

на Министерството за здравство и бројни здравствени стратегии кои се однесуваат на превенцијата и заштитата на 

здравјето на населението.   

1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2018 година  

• РАЗВОЈ НА ЕКОНОМИЈАТА, ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОТО ВРАБОТУВАЊЕ И ПОДИГНУВАЊЕ НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД НА ГРАЃАНИТЕ 

• РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА –ЧЛЕНКА НА НАТО И ЕУ 

• ГРАДЕЊЕ НА ТОЛЕРАНТНО ОПШТЕСТВО И ОДДРЖУВАЊЕ НА ДОБРИ МЕЃУЕТНИЧКИ ОДНОСИ ВРЗ ПРИНЦИПИТЕ НА МЕЃУСЕБНА ТОЛЕРАНЦИЈА И ПОЧИТУВАЊЕ 

 

2. Приоритетните цели за остварување на приоритетите дефинирани во Одлуката, а кои се однесуваат на 
секторот здравство  

ИЗГРАДБА НА ДОСТАПЕН, КВАЛИТЕТЕН И ДОЛГОРОЧНО-ФИНАНСИСКИ ОДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, КОЈ ЌЕ ОБЕЗБЕДИ НОРМАЛНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА МЕДИЦИНСКИ КАДАР, ПОГОЛЕМИ ШАНСИ ЗА 

НИВНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ПОВИСОКИ ПЛАТИ, СО ЦЕЛ ДА СЕ СПРЕЧИ НИВНИОТ ОДЛИВ ВО СТРАНСТВО, СТАВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ЦЕНТАРОТ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ И ЗАЈАКНАТО ЧУВСТВО И 

ОДГОВОРНОСТ НА ПОЕДИНЕЦОТ ЗА СОПСТВЕНОТО ЗДРАВЈЕ И ЗДРАВЈЕТО НА ДРУГИТЕ  

2. НПАА   ПОГЛАВЈЕ 1:       СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИ;   

               ПОГЛАВЈЕ 28;      ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИ И ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 

3. Стратешките приоритети и цели на Министерството за здравство : 

• ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ КОЈ ЌЕ ГО УНАПРЕДИ И ОДДРЖИ ЗДРАВЈЕТО НА СИТЕ ГРАЃАНИ,  

-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА, ШТО ПОДРАЗБИРА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА СИТЕ НИВОА: ПРЕВЕНТИВНО, 

ПРИМАРНО, СЕКУНДАРНО И ТЕРЦИЕРНО  

• ПОДОБАР  КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

-ЕФИКАСНИ, БРЗИ И ДОСТАПНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ, ПРЕКУ УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР 

-СТАНДАРДИЗИРАН ТРЕТМАН НА СИТЕ ЗАБОЛУВАЊА 
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-ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ДОСТАПНИ ЗА ГРАЃАНИТЕ ОД РУРАЛНИТЕ МЕСТА  

-ПОДОБРА ФАРМАЦЕВТСКА ГРИЖА И КОНТРОЛА НАД ХЕМИКАЛИИТЕ 

• ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ ПОДГОТВЕН ЗА ЧЛЕНСТВО ВО НАТО И ЕУ 

-МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ 

-ПРОЕКЦИЈА НА ПОТРЕБИТЕ ОД ЗДРАВСТВЕН КАДАР 

• ОДРЖЛИВО ФИНАНСИРАЊЕ ВО ЗДРАВСТВОТО  

-ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЕФИКАСЕН И ДОСТАПЕН СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

-ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО  

• ТРАНСПАРЕНТНО ЗДРАВСТВО  

-ДОСТАПНОСТ, СОРАБОТКА И ПОДОБРА ДИСТРИБУЦИЈА НА ИНФОРМАЦИИТЕ ДО НАСЕЛЕНИЕТО 

-ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ НА СИТЕ НИВОА   

 

 

Назив на Програмата:  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА  

КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

Цел на Програмата: 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА СИТЕ 

НИВОА: ПРЕВЕНТИВНО, ПРИМАРНО, СЕКУНДАРНО И ТЕРЦИЕРНО   

 

 

Показатели за успех на Програмата: ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ КОЈ ЌЕ ГО УНАПРЕДИ И ОДРЖИ ЗДРАВЈЕТО НА СИТЕ ГРАЃАНИ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА 

 

Програмата е:                               

      ВЕРТИКАЛНА                                        хоризонтална 

 

Компоненти/подпрограми/од програмата ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА:     

1. ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

2. ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

3. КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
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❖ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 
 

Резултати од  компонента/подпрограма ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

РЕЗУЛТАТ –Р-  ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСПЕШНОСТ/ИНДИКАТОР 

Р-1-Организирање и унапредување  на крводарителството Број на организирани акции за крводарителството 

 

Р-2-Испитување на појавата,  спречувањето и сузбивањето 

на бруцелозата кај населението  

Намалување процентот на инциденца на бруцелоза кај луѓето 

Број на заболени лица од бруцелоза 

Р-3-Активна здравствена заштита на мајките и децата  Број на направени скрининзи (тироиден, неонатален) 

Број на откриени метаболни болести  

Р-4-Национална програма за јавно здравје 

 

Број на превземени превентивни мерки и активности за спречување 

и сузбивање на заболувањата 

Р-5-Задолжителна имунизација на населението Број на имунизирани деца 

Број на воведени нови вакцини 

Р-6-Превентивни мерки за спречување на туберкулозата 

кај населението  

Број на детектирани случаи заболени од туберкулоза 

Број на извршени тестирања за туберкулозата 

Р-7-Рана детекција на малигните заболувања 

 

Број на извршени тестирања за рана детекција на малигни 

заболувања (направени скрининзи) 

Број на откриени заболувања (дојка, простата, колоректален 

карцином) 

Р-8-Заштита на населението од ХИВ/СИДА  

 

Број на откриени случаи 

Број на извршени тестирања од ХИВ/СИДА  

Р-9-Програма здравје за сите 

 

Обезбедување на безбедна храна, вода, воздух и спречување на 

појава на заразни и незаразни болести кај населението 

 

Р-10-Систематски прегледи на ученици и студенти Број на извршени систематски прегледи на лица неопфатени во 

образовниот систем 

Број на извршени систематски прегледи на деца од училишна 

возраст и студенти 

Р-11-Имплементација на меѓународен здравствен правилник 

(МЗП) 
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Р-12-Подршка на имплементација на декада и стратегија 

на ромите 

 

Р-13-Јакнење на капацитетите на стоматолошката 

здравствена заштита во системот  

 

 

Резултати од  компонента/подпрограма ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

РЕЗУЛТАТ –Р-  ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСПЕШНОСТ/ИНДИКАТОР 

Р-1-Семејна медицина 

 

Број на специјализирани матични лекари по семејна медицина 

Р-2-Матичен лекар  

Р-3-Итна медицинска помош  

 

Број на набавени амбулатни возила 

Број на развиени  примарни здравствени служби составени од 

мултидисциплинарни тимови 

 

Р-4-Домашна грижа и помагање на стари лица  

 

Број на направени домашни посети на стари лица 

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 

Р-4-Рурален доктор 

 

Број на опфатени стари лица во рурални средини 

Број на откриени оболувања 

Р-5-Педијатри во општините 

 

 

Број на доктори во општините кои се упатени на специјализација 

по педијатрија 

 

Резултати од  компонента/подпрограма КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

РЕЗУЛТАТ –Р-  ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСПЕШНОСТ/ИНДИКАТОР 

Р-1-Здравствена заштита на лица со душевни растројства Број на лица со душевни растројства кои биле опфатени со 

здравствена заштита  
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Р-2-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 

 

Покриени трошоци на болни лица (број) кои се третираат со 

дијализа,  

обезбедени лекови за трансплантирани болни 

обезбеден хормон за раст  

обезбедени трошоци за лекување на болни (број на лица) од 

хемофилија 

Р-3-Обезбедување на инсулин за инсулино-зависните 

пациенти, инсулински игли, глукагон, ленти за мерење 

на шекер и едукација на пациентите со тип 1 дијабетес  

 

Обезбедување на инсулин за инсулино-зависните пациенти 

 

Р-4-Здравствена заштита на лица со болести на 

зависности 

 

 

Обезбедување на потребна терапија со метадон и бупренорфинза 

лицата со болести на зависност 

Р-5-Ретки болести  

 

 

обезбедена терапија за децата со ретки болести 

Р-6-Програма за трансплантација   

 

Број на извршени трансплантации 

Р-7-Национален кардиоваскуларен центар – со регионална 

амбиција и перформанси 

 

Број на опремени кардиолошки центри во рамките на постојните ЈЗУ 
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Б: ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

 

Компонента 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

Резултат 1:  

ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ  НА 

КРВОДАРИТЕЛСТВОТО 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

мерки/активности: 

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 

Министерство за 

здравство, 

Сектор за 

секундарна и 

терциерна 

здравствена 

заштита - 

 

Д-р.Сузана 

Маневска 

 

  

2018 

 

2018 

  
10.000.000,00 

расходи од 

основен Буџет   

(425 договорни 

услуги 

4.000.000,00 и 

трансфери до 

невладини 

организации 

6.000.000,00)  

+ 

5.000.000,00 

расходи од 

самофинансирачки 

активности  

 

Вкупно  за 

програмата за 

2018 година 

15.000.000,00 
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Министерството за здравство, 

доделување на признанија на 

крводарителите   

 

Резултат 2:  

ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА,  СПРЕЧУВАЊЕТО 

И СУЗБИВАЊЕТО НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ 

НАСЕЛЕНИЕТО  

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

1. Епидемиолошки надзор на терен 

и истражување = 312.500,00 

2. Епидемиолошки анкети = 

44.200,00 

3. BAB тест = 197.340,00 

4. Brucella capt.тест = 

603.000,00 

5. PCR =175.000,00 

6. Семинари едукативни = 

150.000,00 

7. Предавања за население во 

рурални средини и експонирани 

работници= 255.000,00 

8. Стручно методолошка помош= 

50.000,00 

9. Специфична едукација по 

интервентна епидемиологија = 

50.000,00 

10. Печатење на флаери = 

162.960,00 

Цели на програмата: 

-Намалување на инциденцата на 

бруцелоза кај луѓето 

-Спречување на појава на компликации и 

инвалидитет 

-Спречување на појава на рецидиви 

-Намалување на стапката на смртност 

Министерство за 

здравство,  

Сектор за 

превентивна и 

примарна 

заштита- 

Џемиле Алију 

 

Институт за 

јавно здравје             

(10-те ЦЈЗ) и 

здравствените 

домови 

 

Медицински 

факултет -Скопје 

 

Институт за 

јавно здравје 

 

2018 

 

2018 

  
1.500.000,00 

расходи од 

основен Буџет   

(425 договорни 

услуги)  

+ 

500.000,00 

расходи од 

самофинансирачки 

активности  

 

 

Вкупно  за 

програмата за 

2018 година 

 

2.000.000,00 
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-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. 

 

Резултат 3:  

АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И 

ДЕЦА 

 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

Тиреоиден скрининг на сите новородени 

деца    

Детектирање на метаболни болести како 

селективен скрининг по индикација  

Фолна киселина за секоја бремена  

Бесплатни прегледи во тек на бременост 

бесплатно породување за неосигурени 

бремени Промоција на Светската недела 

на доењето  

Едукативни активности наменети за 

патронажната служба и Ромски 

здравствени медијатори за  семејно 

планирање и антенатална грижа  

Промоција на Европската недела на 

имунизација  

Државен центар за репродуктивно 

здравје  

Изработка на Софтвер  

Тренинг за тренери за методологија на 

СЗО Повеќе од Бројки  

Воспоставување на Центри за сексуално 

и родово базирано насилство 

(подготовка на стандарди протоколи за 

третман и мултисекторски протокол за 

 

Министерство за 

здравство, 

 

Сектор за 

примарна и 

превентивна 

здравствена 

заштита -Нермина 

Факовиќ 

  

Детска клиника 

Клиника за 

гинекологија и 

акушерство, 

граѓански 

организации 

 

Клиника за 

детски болести, 

Клиника за 

гинекологија и 

акушерство 

/граѓански 

организации н 

агенции, 

Комитет за 

подршка на 

доење, Комитет 

за имунизација 

 

2018 

 

2018 

  
10.000.000,00 

расходи од 

основен Буџет   

(425 договорни 

услуги)  

+ 

7.000,00 

расходи од 

самофинансирачки 

активности  

 

 

Вкупно  за 

програмата за 

2018 година  

 

 

17.000.000,00 
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упатување  

 

активности:  

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 
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-Антенатални прегледи на бремени Ромки  

-Смс за бебе/text for baby 

 

Резултат 4:  

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

Националната Програмата за јавно 

здравје во Република Македонија за 

2019 - (75.000.000,00) 

 

Цел на програмата: 

-обезбедува остварување на 

загарантирани права, утврдени потреби 

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 

 

Министерство за 

здравство,  

Сектор за 

превентивна и 

примарна 

здравствена 

заштита –

др.Арсим Агуши 

  

ИЈЗ на РМ ,10 

ЦЈЗ во РМ 

Институтот за 

медицина на труд 

на РМ 

Институтот за 

Епидемиологија и 

биостатистика со 

медицинска 

информатика при 

Медицински 

факултет Скопје 

ЈЗУ„Завод за 

физикална 

медицина и 

рехабилитација 

“Скопје 

 

ИЈЗ,ЦЈЗ, Завод 

за физикална, 

институт 

медицина на 

труд, институт 

за 

епидемиологија 

 

2018 

 

2018 

  
33.000.000,00 

расходи од основен 

Буџет   

+ 

13.000.000,00 

расходи од 

самофинансирачки 

активности  

 

 

Вкупно  за 

програмата за 

2018 година  

 

 

46.000.000,00 

 

 

 

 

 

callto:65.000.000,00
callto:65.000.000,00
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Резултат 5: 

ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

 

Редовна набавка на вакцини за 

имунизација на децата вклучително  и  

поливалентни  вакцини (2015-2020) 

Обезбедување на нова четиритипна  ДТП 

ацелуларна вакцина  во комбинација  

инактивна полио  вакцина за 

вакцинација на деца на 6 годишна 

возраст (2018/19-2020)  

Воведување на електронски систем на 

водење на евиденција за вакцинација 

(2019-2020) 

Едукација на здравствен кадар 

(континуирано) од областа на 

имунизацијата  

Воведување на вакцинација против 

пнеумокок и  рота вирус (2020-2020)  

Одбележување на Европска  недела на 

имунизација (континуирано)  

Кампања за подигање на свеста на 

родителите за бенефитите од 

имунизацијата (2018-2020)  

Средства од сопствен буџет на МЗ или 

СЗО 

 

 

Министерстсво за 

здравство, 

Управа за 

електронско 

здравство 

 

Здравствени 

установи, 

Комитет за 

имунизација 

2018 2018 

 

  

205.000.000,00  

 

Буџетски 

средства за 

програмата за 

2018 година 

 

 

Резултат 6:  

ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА 

ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО 

 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

Активно пронаоѓање на случаи на 

туберкулоза кај ризични групи со 

Министерство за 

здравство, 

Национална 

комисија за 

 

2018 

 

2018 

 

Потреба 

од 4 нови 

 
20.000.000,00 

расходи од основен 
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селективна радиофотографија  

Дообработка на сомнителни РТГ наоди  

Трошоци за скрининг на сомнителни од 

туберкулоза (партиципација) Мониторинг 

и евалуација Редовна надворешна 

проверка на квалитет (EQA)- Надзорни 

посети Испраќање примероци до СНРЛ 

Милано  

Медиа кампања и превентивни активности 

за лобирање и социјална мобилизација  

Проценка на достигањата од 

активностите за контрола на 

туберкулоза во Република Македонија-

Состанок на Националната Комисија за 

Туберкулоза  

Тренинг специјалисти за Туберкулоза  

Годишен состанок на претставници од 

институции кои спроведуваат контрола 

на Туберкулоза  

ДДС и ХИВ тестирање  

Тренинг ДДСТ  

Тренинг на медицински сестри  вклучени 

во контрола на Туберкулоза  

Тренинг на лекари од Примарна 

здравствена заштита  

Тренинг на медицински кадри во Казна 

Поправна Установа и психијатриски 

установи Акредитација на состаноци за 

специјалисти и општи лекари  

Одржување и надградба на софтвер за 

електронска обработка на податоци за  

пациенти болни од туберкулоза во 

Република Македонија  

ДОТ активности  

Набавка на медицински потрошен 

материјал - Solid media Loewensten 

Jensen (тврди подлоги)  

Сектор за 

примарна и 

превентивна 

здравствена 

заштита - 

Џемиле Аљили 

туберкулоза 

ЈЗУ Институт 

за белодробни 

заболувања и 

туберкулоза 

граѓански 

здруженија 

вработу- 

вања 

Буџет   

 

+ 

10.000.000,00 

расходи од 

самофинансирачки 

активности 

 

Буџетски 

средства за 

програмата за 

2018 година 

= 

 

30.0000.000,00 
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Набавка на потрошен материјал за  Gene 

X pert  

Набавка на Квантиферон тест Набавка на 

антитуберкулотици од прва линија за 

лекување на новорегистрирани случаи на 

туберкулоза  

Набавка на антитуберкулотици од втора 

линија за лекување на резистентни 

форми на туберкулоза  

Обезбедување на лична опрема за 

контрола на инфекција - Набавка на 

респиратори  

Обезбедување на лична опрема за 

контрола на инфекција - Набавка на 

респиратори  

Набавка на услуги за ДДД Спроведување 

на ПАЛ во пракса на општи лекари 

_Годишно советување на општи лекари 

Набавка на прехранбени и хигиенски 

пакети за пациенти болни од 

туберкулоза Координација и мониторинг 

на дистрибуција на пакети Подготовка  

на материјали и организирање на 

активности од програмата  

Континуитет на ДОТ активности - 

Одржување на 6 возила на ДОТ 

Човечки ресурси за превентивна 

програма - Програмско следење  

(потреба од превземање на 4 вработени 

лица)  

Човечки ресурси за превентивна 

програма - Финансиско следење (потреба 

од превземање на 4 вработени лица)  

Човечки ресурси за превентивна 

програма - Мониторинг и Евалуација  

Континуитет на ДОТ активности-2 ДОТ 

сестри Скопје  
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Континуитет на ДОТ активности-1 ДОТ 

сестра Тетово  

Континуитет на ДОТ активности-1 ДОТ 

сестра Гостивар  

Континуитет на ДОТ активности- 1 ДОТ 

сестра Куманово  

Континуитет на ДОТ активности- Набавка 

на гориво за ДОТ  

Експанзија на ДОТ активности на 

територија на Република Македонија  

Тренинг за јакнење на капацитетите на 

Граѓанските Здруженија во лобирање и 

застапување  

Тренинг за јакнење на капацитетите на 

Граѓанските Здруженија во прибирање на 

финансиски средства од разни извори  

Тренинг за јакнење на капацитетите на 

Граѓанските Здруженија во прибирање на 

финансиски средства од разни извори  

Набавка на медицински потрошен 

материјал -  (течни подлоги) - 

потрошен за BACTEC " MIGIT320" Набавка 

на медицински потрошен материјал - 

лабораториски Набавка на лабораториски 

материјали и потрошен лабораториски 

материјал  

ТБ/ХИВ Активности за соработка - 

Квартални трошоци  

Активно пронаоѓање случаи кај ризични 

групи за дистрибуција на - 4 лица 

покани за флуорографско снимање кај 

ризични групи  

Активно пронаоѓање случаи кај ризични 

групи -Мотивациони пакети за 

мобилизирање на таргетираните ризични 

групи Активно пронаоѓање случаи кај 

ризични групи -Печатење информативен 
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материјал (постери и покани)  

Имплементација на локални акциони 

планови за одржливост на програмата  

ТБ превенција и скрининг помеѓу Ромска 

популација со посредство на ромски 

медијатори - Координација на 

активноста  

ТБ превенција и скрининг помеѓу Ромска 

популација со посредство на ромски 

медијатори - Спроведување на скрининг 

ТБ превенција и скрининг помеѓу Ромска 

популација со посредство на ромски 

медијатори – Мониторинг посети  

ТБ превенција и скрининг помеѓу Ромска 

популација со посредство на ромски 

медијатори - Административни и 

канцелариски трошоци  

Едукација на пациентите болни од 

туберкулоза  и членовите на 

семејствата  

Едукативни активности и скрининг кај 

високоризични групи (IDUs, 

затвореници, сексуални работници, 

PLWHA, Рома,clients on MMT, бегалзи и 

азиланти)  

Едукативни активности за високоризични  

 

  

Резултат 7: 

РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

 

1. Скрининг рак на грло на матка 

(Саздовска) 

2. Опуртунистички скрининг на 

колоректален карцином во 

Република Македонија 

 

Министерство за 

здравство, 

Институтот за 

јавно здравје на 

Република 

 

Вработени во 

ЈЗУ, кои се 

вклучени во 

Скрининг, 

одговорни за 

 

2018 

 

2018 

  
15.000.000,00 

расходи од основен 

Буџет   

 

+ 

9.000.000,00 
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(Саздовска)  

3. Преглед на пациенти за рано 

откривање на карцином на 

простата (возрасна група 50-55 

години)со фамилијарен ризик од 

45-50 години  

4. Организиран скрининг за рана 

детекција на рак на дојка (др 

Даница Стевковска)   

Улога на Институтот за јавно 

здравје на Република 

Македонија  

5. Формирање на тимови за 

конзилиарно мислење (тумор 

борд) за секој заболен од 

малигно заболување 

Македонија  

 

Др. Зоран 

стојановски 

спроведување 

на Програмата 

- Лице од УЕЗ 

кое ке ги 

верификува 

доспеаните 

фактури за 

извршени 

активности 

- членови на 

работна група 

односно 

„Канцеларија 

за скрининг“ 

-УЕЗ за 

одржување и 

надградба на 

комјутерски 

софтвер и е-

регистар за 

карцином на 

дојка 

расходи од 

самофинансирачки 
активности 

 

Буџетски 

средства за 

програмата за 

2018 година 

 

= 

24.000.000,00 

 

 

 

 

Резултат 8:  

ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

1. Набавка на антиретровирусна 

терапија за лицата кои живеат со 

ХИВ/СИДА и тестови за следење на 

ХИВ инфекцијата  

2. Обезбедување на психо-социјална 

поддршка на лицата кои живеат со 

ХИВ  

3. ДСТ кај новооткриени пациенти со 
туберкулоза  

4. Дефинитивна лабораториска 

дијагноза за носителство на ХИВ 

 

Министерство за 

здравство, 

сектор за 

превентивна и 

примарна 

здравствена 

заштита, 

Нермина Факовиќ 

Клиника за 

инфектвни болести 

 

Национална 

комисија за 

ХИВ, Институт 

за јавно 

здравје, 

Институт за 

епидемиологија

центри за 

јавно здравје, 

граѓански 

 

2018 

 

2018 

 

Потреба 

од 4 

Нови 

вработу-

вања 

 
70.000.000,00 

расходи од основен 

Буџет   

 

+ 

25.000.000,00 

расходи од 

самофинансирачки 

активности 

+ 

Расходи од донации 

11.300.000,00 
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за дефинитивна конфирмација  

5. Спроведување на стручни 

предавања во училиштата за 

превенција на ХИВ/СИДА и СПИ  

помеѓу младата популација  

6. превенција помеѓу клучните 

популации неопходни се 

Активнoсти за превенција на ХИВ кај 

групите изложени под најголем ризик – 

програми за МСМ 

Активнoсти за превенција на ХИВ кај 

групите изложени под најголем ризик -  

Програми за намалување на штети кај 

ЛИД 

Активнoсти за кон превенција на ХИВ 

кај групите изложени под најголем 

ризик – Програми за СР, 

Активности за ХИВ тестирање и 

советување   

Активности за дијагноза и третман со 

СПИ насочени кон групите под најголем 

ризик   

7. Спроведување на истражувачка 
студија   

8. Тренинг на лекарите од примарна 
и секундарна здравствена заштита   

9. Вршење на доброволно и доверливо 
советување и тестирање (ДДСТ) на 

лица, со цел да се утврди 

инфекција со ХИВ вирусот  

 

Скопје, Институт 

за јавно здравје, 

Центри за јавно 

здравје, 

здруженија, 

Институт за 

епидемиологија 

здруженија  

Вкупно  за 

програмата за 

2018 година  

 

 

106.300.000,00 

 

ОДДРЖУВАЊЕ НА НИСКА ПРЕВАЛЕНЦА НА ХИВ 

ВО Р.МАКЕДОНИЈА – ГРАНТ 

 

Проект: Одржување ниска 

преваленца на ХИВ во РМ, одржлив 

развој 

Основната цел на Проектот е Одржување ниска преваленца на ХИВ во РМ, 

обезбедување одржлив развој преку интегриран пристап и вклучување на заедниците 

од групите изложени под најголем ризик, а кои активно учествуваат во  

имплементацијата на превентивните активности  

Проектот официјално се продолжи на два пати по шест месеци во 2017  и сега трае 

до 31.12.2017.Периодот Јули-Декември се спроведува како кофинансирање заедно со 
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Донатор: Глобален Фонд за борба 

против ХИВ/СИДА, Туберкулоза и 

маларија  

 

Предвиден буџет Јан-Дек  

2017: 56.765.000 ден 

 

Предвиден Буџет Јан-Јуни 2018: 

11.300.000 

 

Проектот официјално се продолжи на два 

пати по шест месеци во 2017 и сега 

трае до 31.12.2017. 

 

Буџетот на програмата за Заштита на население за ХИВ/СИДА за 2017 година.  

 

Во 2018 година е предвидено целосно превземање на активностите на ЗГ и 

финансирање преку програмата за 2018 година /националниот буџет. Важно е да се 

подржат овие активности затоа што тие се насочени кон тешко достапна популација 

до која институциите не можат да допрат: ЛИД, СР, МСМ, затвореници итн. 

Во изминативе години се работеше за утврдување на критериуми и избор на ЗГ преку 

објава на јавен оглас, кој е неопходно да се случи многу брзо за да нема јаз во 

остварување на активностите. 

Целта се остварува преку Четири програмски Задачи кои пак се систематизирани 

според определена Област на Делување и тоа: 

 

1. Превенција на ХИВ трансмисија кај групите изложени под најголем ризик и 
тоа: 

• Превенција на ХИВ трансмисија кај лицата кои инјектираат дроги 

• Превенција на ХИВ трансмисија кај сексуални работници 

• Превенција на ХИВ трансмисија кај мажи кои имаат секс со мажи  

• Превенција на ХИВ трансмисија кај осудени лица 

• Тестирање и советување 

• Дистрибуција на кондоми 

• Сексуално преносливи инфекции – дијагноза и третман 

2. Воспоставување на модели, механизми и активности за зајакнување на ЗГ од 
групите изложени под најголем ризик 

• Лобирање, комуникација и социјална мобилизација 

• Зајакнување на ЗГ од  групите изложени под најголем ризик 

3. Зајакнување на системот за следење на ХИВ инфекција (систем на известување 
и оперативни истражувања) 

4. Зајакнување на капацитетот и координација на фокусиран одговор за ХИВ 

помеѓу груупите изложени под најголем ризик  

• Градење на капацитети и координација / Програм менаџмент и 

администрација 

• Зајакнување на здравствениот систем 

• Зајакнување на системот за следење и проценка 

Целна популација на проектот се: Лицата кои инјектираат дроги, Сексуални 

работници и нивните клиенти, Осудени лица, мажите кои имаат секс со мажи и 
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лицата кои живеат и се инфицирани со ХИВ/СИДА  

• под најголем ризик 
 

Постапки за Јавни набавки/тендери во тек и кои треба  да се процесираат: 

• Потпишување договор со две компании Авицена и Биотек за набавка на ХИВ 

тестови (20.000 ЕУР). Потпишан договор 25 Јули 2017 

• Набавка на лабораториска опрема за Психијатриска Болница (19.000 ЕУР); 

добиена согласност од СЈН, треба само да се објави тендерот. 

• Набавка на клими за Психијатриска Болниц – служба за превенција и 

третман за злоупотреба од дроги – Кисела Вода (5000 ЕУР) и два лаптопи 

– 500 ЕУР 

• Тендер за ревизија на проектот за 2016 година, воопшто не е започнат, 

да го забрзаме и тој е приоритет  

• Набавка на медицинска/лабораториска опрема за Клиника за Инфективни 

Болести (87500 ЕУР преку проектот) и 13000 ЕУР преку Министерство за 

здравство) воопшто не е започнат тендерот  

 

 

Резултат 9:  

ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

1. Надоместок за ангажирање на 

тимовите кои ќе одат на терен   

2. Обработка на податоци од мерењата 

при здравствениот преглед и 

извештај  

3. Материјални трошоци (кутии, 

алкохол, бензин, вода, 

безалкохолни пијалоци и друго)  

4. Набавка на ленти за шеќер 

холестерол,ланцети и  апарати  

5. Активности за превентивни 

прегледи при топлотни бранови  

6. Трошоци за гориво за Рурални 

доктори (над 25 км оддалеченост и 

 

Министерство за 

здравство, 

сектор за 

превентивна и 

примарна 

здравствена 

заштита   

Џемиле Аљију  

 

Институт за 

јавно здравје и 

здравствените 

домови,  

здруженија 

 

2018 

 

2018 

  

Буџетски 

средства за 

програмата 

за 2018 

година  

 

5.000.000,00 
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минимум 400 пациенти)  

7. Мапирање на здравствени потреби 

на деца и лица со попреченост  

8. А)Подготовка на прашалник, 

спроведување на фокус 

групи/работилници со деца и 

родители/старатели за мапирање на 

здрвствени услуги по мерка на 

децата со попреченос 

Б)Мапирање на здравствени потреби на 

лицата со попреченост – подготовка на 

прашалник, спроведување на работилници 

со лица со попреченост и 

родители/старатели 

Ц)Обуки за здравствени работници за 

работа со деца со пречки во развојот и 

лица со попреченост жртви на насилтво 

(подготовка на модул и едукативен 

материјал и спроведување на обука) 

Д)Обуки за здравствени работници на 

тема сексуално и репродуктивно здрвје 

и лица со попреченост (посебен фокус 

може да се стави на гинеколози) 

Е)Пилотирање на инклузивност во 

родилиште 

 

 

Резултат 10:  

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ И 

СТУДЕНТИ 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

-Систематски прегледи на предучилишни 

деца, лица неопфатени во образовниот 

систем обезбедуваат услови за 

зачувување и унапредување на здравјето 

на сите деца од училишна возраст и 

студентите преку превенција и рана 

МЗ Институт за 

јавно здравје, 

МТСР, МО 

2018 2018   

7.000.000,00 

расходи од 

основен Буџет   

 

+ 
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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  

3.000.000,00 

расходи од 

самофинансира

чки 

активности 

+ 

770 

Расходи од 

донации  

 

Вкупно  за 

програмата за 

2018 година  

 

 

 

 

10.770.000,00 
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Резултат 11:  

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДЕН 

ЗДРАВСТВЕН ПРАВИЛНИК (МЗП)*  

 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

 

-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, 

     

 

Резултат 12: 

ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДЕКАДА И 

СТРАТЕГИЈАТА НА РОМИТЕ 

 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

 

1. Имплементација на проектот 

“Ромски здравствени медијатори во 

РМ “усвоен од Влада на 

Р.Македонија. Целтта на овој 

проект е подобрување на 

здравствениот и социјалниот 

статус на Ромите во Р.Македонија 

преку ангажирање на ромски 

здравствени медијатори во 

општините каде има поголема 

 

МЗ 

  

2018 

 

2018 

 Буџетски 

средства за 

програмата 

за 2018 

година  

 

 

3.215.000,00  
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концентрација на ромско население 

-Договор за дело на 20 ромски 

здравствени медијатори во 15 општини 

на територијата на Р. Македонија. 

-локални патни трошоци  

-обука на 10 нови медијатори 

-печатење на материјали (обрасци) за 

работа на РЗМ 

 

 

Резултат 13:  

ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА 

СТОМАТОЛОШКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 

СИСТЕМОТ 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

       

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 

 

- евалуација и дополнување на 

постоечката Стратегија за превенција 

на орални заболувања од 0-14 годишна 

возраст (2018-2028) со подготовка на 

прирачник и акционен план за тековната 

учебна година 

- подготовка на програми за: опфаќање 

на 3663 деца со пречки во равојот, 

едукација на трудници и млади мајки, 

превенција од кариес во рано детство 

согласно стратегијата 

- информација до Влада за постигнатите 

резулатати со 10 годишна анализа за 

 

Министерство за 

здравство,  

Др.Бранко 

Милошевски, 

 Координативно 

тело за 

спречување на 

орални 

заболувања кај 

деца до 14 

годишна возраст 

 

Министерство 

за 

образование, 

Министерство 

за труд и 

социјална 

работа, 

Министерство 

за локална 

самоуправа, 

(сите општини 

на ниво на 

РМ), Институт 

за јавно 

здравје, 

Агенција за 

лекови 

 

Помагачи на 

реализацијата 

 

2008  

 

2018 

  

Буџетски 

импликации 

нема 
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спроведените активнисти на терен 

 

1. систематски прегледи  

2. залевање на фисури и јамички 

3. едукација и мотивација за 

орално здравје 

4. поголема опфатеност на деца со 

посебни потреби 

5. проширување на соработката со 

други стратешки партнери 

6. обезбедување на современи 

нагледни средства 

7. дистрибуција на основни 

средства за орална хигиена 

8. подготовка на годишен извештај 

со постигнати резулатати 

годишен состанок со регионалните 

координатори, и презентација на 

постигнатите резулатати 

 

на 

Стратегијата: 

 

-Фондација 

Боров, Borrow 

Foundacion 

Англија, 

Colgate, 

Wrigley,  

 

АКТИВНОСТ 14:  

 

ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ 

(КВБ)  

 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

 

1. Развивање на кардиолошката мрежа 
преку набавка на нова модерна 

медицинска опрема 

2. Одржување на 

семинари/работилници со 

презентирање на најновите 

сознанија во превенцијата, 

патологијата и лекувањето на КВБ 

3. Едукација за: 

 

Министерство за 

здравство,  

др.Бранка 

Величковска 

 

Универзитетска 

клиника за 

кардиологија – 

Скопје 

Универзитетс 

ката клиника за 

државна 

кардиохирургија 

–Скопје 

 

2017/18 

 

2018 

  

5.000.000,00 

расходи од основен 

Буџет   

 

+ 

20.000.000,00 

расходи од 

самофинансирачки 

активности 

 

Вкупно  за 

програмата за 2018 
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-адултна кардиохирургија 

-педијатриска кардиохирургија и 

интензивна нега 

-ангиографија 

4. Лекување на пациенти од 

цереброваскуларниболести, особено 

цереброваскуларниот инфаркт, 

субарахноидално, интрацеребрално и 

друг вид крвавење, со должина на 

болнички престој повеќе од 5 години 

 

Универзитетска 

клиника за 

радиологија – 

Скопје 

Универзитетска 

клиника за 

неврохирургија – 

Скопје 

ГОБ „8-ми 

Септември“ – 

Скопје 

Универзитетска 

клиника за 

детска хирургија 

– Скопје 

Универзитетска 

клиника за 

детски болести – 

Скопје 

Медицински 

факултет Скопје 

Општи, клинички 

и специјални 

болници 

Здравствени 

домови 

Избрани лекари 

на примарно 

ниво на 

здравствена 

заштита 

Институт за 

јавно здравје – 

Скопје 

Центри за јавно 

здравје 

Професионални 

година  

 

 

 

25.000.000,00 
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здруженија и 

невладини 

организации 

Државен завод 

за статистика 

 

 

 

Компонента 2: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

 

РЕЗУЛТАТ 1:  

СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

 

- Продолжување на специјализациите 

по семејна медицина  

 

- Доедукација на лекарите кои 

работат во примарна здравствена 

заштита а кои не се специјалисти 

(2020) 

 

Министерство 

за здравство 

Сектор за 

превентивна и 

примарна 

здравствена 

заштита 

др.Зоран 

Стојановски 

 

 

Катедра за 

семејна 

медицина 

Асоцијација 

на општи 

лекари 

 

2018 

 

2020 

  

 

РЕЗУЛТАТ 2:  

МАТИЧЕН ЛЕКАР 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

*покачување на капитациониот бод на 

матичните доктори на 90 денари 

 

      

*матичните пациенти ќе се 

регистрираат на ординации, со 

определување на максимален број 
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регистрирани пациенти по лекар и 

пропишана минимална загарантирана 

плата за секој дополнителен лекар 

 

*обезбедување матичен гинеколог за 

секоја жена во македонија 
 

      

 

 
РЕЗУЛТАТ 3:  

ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 

 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

*формирање на нова самостојна јавна 

здравствена установа на итна 

медицинска помош, која ќе ги 

обедини сите служби на итна 

медицинска помош и ќе ги поврзи 

сите болници во република 

македонија 

 

      

 

 

-Унапредување на Итна медицинска 

помош во рамките на ЈЗУ ЗД Скопје 

 

-Набавка на 12 амбулантни возила за 

потребите на ЈЗУ ЗД Скопје  

 

 

*Активностите за објавување на 

огласот се завршени 

 

 

МЗ и ЈЗУ ЗД 

Скопје 

 

ЈЗУ ЗД Скопје 

  

Во тек е 

постапката 

еднаш беше 

објавена и 

поништена и 

повторно 

отпочнати 

активности за 

нејзино 

објавувањеИст

ата е 

подготвена за 

повторно 

објавување 

 

Јануари/ 

февруари 

2018 година 
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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” 

Едукации кои спроведуваат во 

медицински симулациски центар: 

- 1 модул – основно животно 

одржување 

- 2 модул – напредно животно 

оддржување 

- 3 модул – згрижување на лица 

со политраума 

- 4 модул – обука за медицинска 

опрема во санитетско возило 

- 5 модул – основно и напредно 

оддржување во живот на деца 

 

      

 

РЕЗУЛТАТ 4:  

ДОМАШНА ГРИЖА И ПОМАГАЊЕ НА СТАРИ 

ЛИЦА* 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

 

Домашни посети во домовите на 

пензионерите или лица на кои 

достапноста до примарните амбуланти 

им е отежната поради далечината на 

првата амбуланта, или поради 

 
МЗ-ПЗЗ 

  

2013 

континуирано   
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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 5:  

РУРАЛЕН ДОКТОР* 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

Во функција на континуирана и 

достапна здравствена заштита на 

цела територија на РМ, воспоставени 

се одредени пунктови и во одредено 

време и место, старите лица од 

одалечените руралните места може 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.   

 

МЗ, 

Здравствени 

домови 

  

2013 

 
континуирано 
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РЕЗУЛТАТ 6:  

ПРОЕКТ ПЕДИЈАТРИ ВО ОПШТИНИТЕ* 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

 

Активности за прием на нови 

доктори на медицина, нивно 

упатување на специјализација по 

специјалноста педијатрија заради 

понатамошно распоредување во 

работен однос со здравствените 

домови по општините  

МЗ,ЗД  2015 континуирано   

 

 

Компонента 3: КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

 

АКТИВНОСТ 1:  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО 

ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА* 

 

 

Одговорни  

 

Консултирани  

Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

 

-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 прес-

тој во дневни болници (повеќе од 

30 дена))  

-Отворање на нови Центри за 

ментално здравје (Исплаќање на 

 

Министерство за 

здравство, 

сектор за 

секундарна и 

терциерна 

здравствена 

заштита, 

др.Сашо 

Димитровски 

  

2018 

 

2018 

  
28.000.000,00 расходи 

од основен Буџет   

 

+ 

19.000.000,00 

расходи од 

самофинансирачки 

активности 

+ 

770 

Расходи од донации  

 

Вкупно  за 

програмата за 

2018 година  

 

47.000.000,00 
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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) 

 

АКТИВНОСТ 2:  

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* 

 

Одговорни  

 

Консултирани  

Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

 

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) 

Министерство 

за здравство 

Универзитетск

а Клиника за 

хематологија 

Завод за 

нефрологија 

Струга 

 

2018 

 

2018 

  
12.000.000,00 расходи 

од основен Буџет   

 

+ 

5.000.000,00 

расходи од 

самофинансирачки 

активности 

 

Вкупно  за 

програмата за 

2018 година  

 

17.000.000,00 

 

АКТИВНОСТ 3:  

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 

 

Одговорни  

 

Консултирани  

Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 
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1. Програма за обезбедување  

инсулин,глукагон, инсулински 

игли, ленти за мерење шеќер и 

едукација за третман и 

контрола на дијабетес за 2018 

година   

2. Програма за обезбедување  

инсулин,глукагон, инсулински 

игли, ленти за мерење шеќер и 

едукација за третман и 

контрола на дијабетес за 2019 

година  

 

 

Министерство 

за здравство, 

сектор за 

превентивна и 

примарна 

здравствена 

заштита 

др.Арсим Агуши  

  

2018 

 

2018 

  

Буџетски средства 

за програмата за 

2018 година  

 

620.000.000,00 

 

АКТИВНОСТ 4: 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО 

БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ 

 

 

Одговорни  

 

Консултирани  

Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

1.Обезбедување на потребна 

терапија со метадон и бупренорфин 

за лицата со болести на зависности 

во Центрите за превенција и 

третман од злоупотреба на дроги во 

Република Македонија  

2.Обезбедување на терапија за 

третман на Хепатит Ц на лица со 

болести на зависности  

3.Дисперзија на бупренорфинска 

терапија на локално ниво 

4.Зајакнување на постоечките 

Центрите за превенција и третман 

од злоупотреба на дроги со 

потребен кадар 

5.Отворање на нови Центри за 

превенција и третман од 

злоупотреба на дроги во Република 

Министерство 

за здравство, 

Сектор за 

секундарна и 

терциерна 

здравствена 

заштита 

Д-р Марија  

Хаџи-

Христовска 

ЈЗУ 

Психијатриска 

болница 

Скопје, 

Центрите за 

превенција и 

третман од 

злоупотреба 

на дроги во 

Република 

Македонија и 

други 

релевантни 

институции во 

зависност од 

потребите 

 

 

2018 

 

2018 

  
69.000.000,00 расходи 

од основен Буџет   

 

+ 

10.000.000,00 

расходи од 

самофинансирачки 

активности 

 

Вкупно  за 

програмата за 

2018 година  

 

79.000.000,00 
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Македонија 

6.Болничко лекување на зависници 

од дрога  и алкохол над 30 дена  

(судски случаи – зависници од 

дрога, зависници од алкохол) 

7.Лекување во Дневни болници на 

зависници од дрога  и алкохол над 

30 дена  

8.Едукација на вработениот кадар 

кои работи во Центрите за 

зависности и евалуација на 

постигнатите резултати 

 

 

АКТИВНОСТ 5:  

РЕТКИ БОЛЕСТИ* 

 

Одговорни  

 

Консултирани  

Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

 

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 

 

Министерство 

за здравство, 

Клиниките 

 

Јосиф Мишевски 

Универзитет 

ски Клиники: 

детски 

болести, 

хематологија, 

кожни и 

венерички 

заболувања, 

гастро-

ентеро-

хепатологија, 

онкологија, и 

останатите 

соодветни 

клиники, и 

меѓународни 

организации и 

препораки од 

ЕУ 

2018 2018  50.000.000,00 расходи 

од основен Буџет   

 

+ 

174.000.000,00 

расходи од 

самофинансирачки 

активности 

 

Вкупно  за 

програмата за 

2018 година  

 

224.000.000,00 
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АКТИВНОСТ 6:  

ТРАНСПЛАНТАЦИЈА*  

 

Одговорни  

 

Консултирани  

Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

Преку оваа програма се обезбедуват 

средства за стимулирање на 

трансплантацијата и ослободување 

од партиципација за здравствени 

услуги на органо-давателите и 

ткиво-дарителите. 

Средствата ќе бидат искористени за 

исплата на предвидениот број на 

трансплантации, доопремување на 

медицинската опрема за да се 

овозможи трансплантација на црн 

дроб, мотивирање на персоналот и 

изработка на информатички ситем и 

електронска листа која што е 

отпочната да се изработува 

согласно моделот на електронски 

листи на Обединетото Кралство.  

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 органи 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 

Универзитетск

ата клиника 

за урологија 

Скопје 

-ЈЗУ 

Универзитетск

ата клиника 

за дигестивна 

хирургија  

Скопје 

-ЈЗУ 

Универзитетск

ата клиника 

за детска 

хирургија 

Скопје 

-ЈЗУ Институт 

за јавно 

здравје 

 

 

ФЗО; 

Верски 

заедници 

ЈЗУ УК 

 

2018 

 

2018 

 8.000.000,00 

расходи од 

самофинансирачки 

активности 

 

Вкупно  за 

програмата за 

2018 година  

 

8.000.000,00 
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АКТИВНОСТ 7:  

КАРДИОЛОШКИ ЦЕНТРИ 

 

Одговорни  

 

Консултирани  

Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

 *НАЦИОНАЛЕН КАРДИОВАСКУЛАРЕН 

ЦЕНТАР - СО РЕГИОНАЛНА АМБИЦИЈА И 

ПЕРФОРМАНСИ 

 

      

 

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  
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2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

 

2.1.                                             А: Оправданост и дизајн на Програмата 

 

Образложение: Програмата МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ  СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ произлегува од 

Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на РМ во 2018, Програмата на Влада 2017-2020, Утврдената 

здравствена стратегија до 2020, Милениумските цели на ОН во делот на здравството  

1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2018 година  

• РАЗВОЈ НА ЕКОНОМИЈАТА, ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОТО ВРАБОТУВАЊЕ И ПОДИГНУВАЊЕ НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД НА ГРАЃАНИТЕ 

• РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА –ЧЛЕНКА НА НАТО И ЕУ 

• ГРАДЕЊЕ НА ТОЛЕРАНТНО ОПШТЕСТВО И ОДДРЖУВАЊЕ НА ДОБРИ МЕЃУЕТНИЧКИ ОДНОСИ ВРЗ ПРИНЦИПИТЕ НА МЕЃУСЕБНА ТОЛЕРАНЦИЈА И ПОЧИТУВАЊЕ 

 

2. Приоритетните цели за остварување на приоритетите дефинирани во Одлуката, а кои се однесуваат на секторот 
здравство  

ИЗГРАДБА НА ДОСТАПЕН, КВАЛИТЕТЕН И ДОЛГОРОЧНО-ФИНАНСИСКИ ОДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, КОЈ ЌЕ ОБЕЗБЕДИ НОРМАЛНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА МЕДИЦИНСКИ КАДАР, ПОГОЛЕМИ ШАНСИ ЗА НИВНА 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ПОВИСОКИ ПЛАТИ, СО ЦЕЛ ДА СЕ СПРЕЧИ НИВНИОТ ОДЛИВ ВО СТРАНСТВО, СТАВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ЦЕНТАРОТ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ И ЗАЈАКНАТО ЧУВСТВО И ОДГОВОРНОСТ НА ПОЕДИНЕЦОТ 

ЗА СОПСТВЕНОТО ЗДРАВЈЕ И ЗДРАВЈЕТО НА ДРУГИТЕ  

3. НПАА   ПОГЛАВЈЕ 1:          СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИ;   

                               ПОГЛАВЈЕ 28;      ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИ И ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 

4. Стратешките приоритети и цели на Министерството за здравство : 

• ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ КОЈ ЌЕ ГО УНАПРЕДИ И ОДРЖИ ЗДРАВЈЕТО НА СИТЕ ГРАЃАНИ,  

-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА, ШТО ПОДРАЗБИРА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА СИТЕ НИВОА:  ПРЕВЕНТИВНО, ПРИМАРНО, 

СЕКУНДАРНО И ТЕРЦИЕРНО  

• ПОДОБАР  КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

-ЕФИКАСНИ И БРЗИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ПРЕКУ УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР 

-СТАНДАРДИЗИРАН ТРЕТМАН НА СИТЕ ЗАБОЛУВАЊА 

-ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ДОСТАПНИ ЗА ГРАЃАНИТЕ ОД РУРАЛНИТЕ МЕСТА  

-ПОДОБРА ФАРМАЦЕВТСКА ГРИЖА И КОНТРОЛА НАД ХЕМИКАЛИИТЕ 
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• ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ ПОДГОТВЕН ЗА ЧЛЕНСТВО ВО НАТО И ЕУ 

-МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ 

-ПРОЕКЦИЈА НА ПОТРЕБИТЕ ОД ЗДРАВСТВЕН КАДАР 

• ОДРЖЛИВО ФИНАНСИРАЊЕ ВО ЗДРАВСТВОТО  

-ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЕФИКАСЕН И ДОСТАПЕН СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

-ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО  

• ТРАНСПАРЕНТНО ЗДРАВСТВО  

-ДОСТАПНОСТ, СОРАБОТКА И ПОДОБРА ДИСТРИБУЦИЈА НА ИНФОРМАЦИИТЕ ДО НАСЕЛЕНИЕТО 

-ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ НА СИТЕ НИВОА   

 

 

Назив на Програмата: МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ 

Цел на Програмата: 

Воспоставен здравствен систем согласно стандардите на ЕУ 

Показатели за успех на Програмата:    

 

Програмата е:                                    ВЕРТИКАЛНА                                хоризонтална 

 

 

Компоненти/подпрограми/од програмата МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ  СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ:     

1. МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ  

2. ИНТЕГРИРАН ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

 

Резултати од компонента/подпрограма МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ  
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РЕЗУЛТАТ–Р-  ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСПЕШНОСТ/ИНДИКАТОР 

Р-1-КЛИНИЧКИ ЦЕНТРИ Изграден Клинички Центар “Majka Тереза” Скопје 

 

Изградена Клиничка болница Штип 

 

Р-2-РЕКОНСТРУКЦИЈА, НАДГРАДБА И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ 

НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Завршена втора фаза од реконструкција, надградба и доградба на 

објектите на јавните здравствени установи 

 

Р-3-РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ДОМОВИ, 

ПОЛИКЛИНИКИ И АМБУЛАНТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Број на реконструирани здравствени домови 

Број на реконструирани и опремени поликлиники 

Број на реконструирани и опремени амбуланти 

Р-4-ПОЗИТРОН ЕМИСИОНА ТОМОГРАФИЈА - ПЕТ ЦЕНТАР  

Р-5-МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА Број на набавена опрема  

 

 

Резултати од компонента/подпрограма ИНТЕГРИРАН ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ  

РЕЗУЛТАТ–Р-  ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСПЕШНОСТ/ИНДИКАТОР 

Р-1-НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ЕВИДЕНЦИИ ВО 

ЗДРАВСТВОТО Е-ЗДРАВСТВО 

 

 

Р-2-ИНТЕГРАЦИЈА НА СИТЕ ТЕКОВНИ СИСТЕМИ ВО ЕДЕН 

КОЛАБОРАЦИСКИ СИСТЕМ 

 

Воспоставен колаборациски систем  

Р-3-ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЕЗК И Е - ЗДРАВСТВО   
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Б: План за спроведување на програмата 

 МОДЕРНИЗАЦИЈА  И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ  

СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ 

 

Компонента 1: МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 

Активност 1:  

ИЗГРАДБА НА НОВИ ЗДРАВСТВЕНИ 

ОБЈЕКТИ 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

(месец/година) 

Крај 

(месец/година

) 

човечки Финансиски 

[MKD] 

 

Изградба на Клинички Центар  

“Мајка Тереза “ -  Скопје  

(2015-2021) 

 

*Изградбата на нов, современ и 

функционален Универзитетски 

Клинички Центар во Скопје, кој ќе 

гарантира високо квалитетни 

здравствени услуги на населението 

во целата држава и ќе го врати 

концептот на единствен 

Универзитетски Клинички Центар во 

кој клиниките ќе бидат 

функционално поврзани 

 

Влада на РМ, 

Министерство 

за здравство –

сектор за 

буџетско 

планирање, 

Проектна 

единица за 

реконструкција 

на ЈЗУ 

Проектна 

единица за 

имплементација 

на Проектот, 

која се наоѓа 

во состав на 

Министерство 

за здравство 

 

 

2007 

 

2021 

 Расходи од основен 

Буџет 

80.000.000,00 

+ 

Расходи од заеми 

1.132.000.000,00 

+ расходи од 

донација 

39.000.000,00 

 

вкупно расходи 

1.251.000.000,00 

Изградба на Клинички болница Штип Влада на РМ, 

Министерство 

за здравство –

сектор за 

буџетско 

планирање, 

Проектна 

Проектна 

единица за 

имплементација 

на Проектот, 

која се наоѓа 

во состав на 

Министерство 

 

2007 

 

2021 
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единица за 

реконструкција 

на ЈЗУ 

за здравство 

 

 

Активност 2: 

РЕКОНСТРУКЦИЈА, НАДГРАДБА И 

ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈАВНИТЕ 

ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО РМ 

 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

(месец/година) 

Крај 

(месец/година) 

човечки Финансиски 

[MKD] 

ВТОРА ФАЗА (2013-2021) 

 

     Расходи на 

основен буџет 

120.000.000,00  

+ 

Расходи од 

самофинансирачк

и активности 

59.770.000,00 

+ 

Расходи од 

заеми 

60.000.000,00 

 

 

Вкупно расходи 

239.770.000,00 

       

Реконструкција на ГОБ“8-ми Септември” (2016-2018) 

Реконструкција, пренамена и адаптација на објект на ЈЗУ Општа болница, Кичево вкупно расходи 68.000.000,00 

 

Целосна реконструкција на специјална болница “Св Еразмо” Охрид (2015-2018)  2.фаза – доградба на централна стара 

болничка зграда (2016-2018) 

До-оформување и адаптација на постоен објект на ЈЗУ Општа болница, Струмица (2014-2018) 
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Изградба на Нов Ургентен Хируршки центар при ЈЗУ ОБ КУМАНОВО 

Реконструкција и адаптација на Инфективно одделение при ЈЗУ ОБ ВЕЛЕС (2018-2019) 

Изградба на станица за медицински гасови со Потстаница за гасови за Болничка зграда при ЈЗУ Општа болница 

Велес(2018-2019) 

Реновирање и адаптација  на  ЈЗУ Клиничка болница Др.Трифун Пановски БИТОЛА, стационар и операциони сали)(2018-2020) 

Реконструкција на фасада, кров и фасадна столарија на ЈЗУ Клиничка болница Др.Трифун Пановски БИТОЛА,Инфективно 

одделение( 2018-2020) 

Внатрешно реновирање  на ЈЗУ Клиничка болница Др.Трифун Пановски БИТОЛА, инфективно одделение (2018-2020) 

 

Активност 3: 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИ ДОМОВИ, ПОЛИКЛИНИКИ И 

АМБУЛАНТИ  

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

(месец/година) 

Крај 

(месец/година) 

човечки Финансиски 

[MKD] 

 

3.000.000,00 

 

Амбуланта Конче Реконструкција кров (2018-2019) 

Амбуланта Василево греење 2018 

ИЗГРАДБА НА ПОЛИКЛИНИКА САРАЈ, се комплет (2018-2020) 

ИЗГРАДБА НА АМБУЛАНТА БАРДОВЦИ,се комплет(2018-2020) 

Реконструкција Амбуланта Ѓорче Петров 2-(2018-2020) 

Реконструкција Амбуланта КАРПОШ(2018-2020) 

Реконструкција Амбуланта ЛИСИЧЕ(2018-2020) 

Реконструкција, Адаптација на Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични, респираторни, 

неспецифични и алергиски заболувања – Отешево(2018-2020) 

 

ИЗГРАДБА НА АМБУЛАНТА АВТОКОМАНДА(2018-2020) 

ИЗГРАДБА НА ПОЛИКЛИНИКА БУТЕЛ(2018-2020) 
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Реконструкција на ЈЗУ при ЗД Скопје – амбуланта Илинден 2018 

Реконструкција на ЈЗУ при ЗД Скопје -  Амбуланта  Шуто оризари 

(2018-2019) 

Реконструкција на ЈЗУ при ЗД Скопје -  Амбуланта ВЛАЕ (2018-2020) 

Реконструкција на ЈЗУ при ЗД Скопје -  Полилиника МВР (2018-2019) 

 

(2018-2019) 

Реконструкција на ЈЗУ при ЗД Скопје Полилиника ЧАИР (2018-2019) 

Реконструкција на ЈЗУ при ЗД Скопје Полилиника ИДАДИЈА(2018-2019) 

Реконструкција на ЈЗУ при ЗД Скопје Поликлиника ЧЕНТО(2018-2019) 

Завод за ментално здравје за деца и младинци „Младост“(2018-2019) 

Амбуланта КИСЕЛА ВОДА (2018) 

 

       

Активност 4: 

ПОЗИТРОН ЕМИСИОНА ТОМОГРАФИЈА 

ПЕТ Центар 

 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

(месец/година) 

Крај 

(месец/година) 

човечки Финансиски 

[MKD] 

Проектот е завршен. Предвидените 

средства се за обврски по склучени 

повеќегодишни договори  

 

     53.640.000,00 

Активност 5: 

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 

 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

(месец/година) 

Крај 

(месец/година) 

човечки Финансиски 

[MKD] 

Медицинска опрема за потребите на 

ЈЗУ во РМ 

Министерство 

за здравство  

Саша Иванов 

Министерство 

за финансии 

Влада на РМ 

   Расходи од 

основен буџет  

+ 
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раководител на 

сектор 

 

71.000.000,00 

расходи од 

самофинансирачки 

активности 

150.000.000,00 

 

вкупно расходи 

221.000.000,00 

  

Медицинска опрема за ЈЗУ која е 

неопходна за одржување на 

дијагностика (2017-2020) 

 

      

Набавка на Медицинска опрема и болнички инвентар за ургетно-дијагностички центар  при ЈЗУ Клиничка болница Тетово 

(2015-2016) Декември/ јануари 2017/2018 

Набавка на медицинска опрема, медицински и немедицински инвентар во ЈЗУ) 

 

Специјализирана болница за ортопедија и трауматологија Св.Еразмо-Охрид (2016-2017) 

 

Набавка на медицинска опрема, медицински и немедицински инвентар во ЈЗУ Општа болница Струмица (2017-2019) 

 

Унапредување на квалитетот на здравствените услуги во однос на рано дијагностицирање на рак на дојка во ЈЗУ ОБ 

Куманово, ЗД Крива Паланка и ЈЗУ ОБ и ЈЗУ КБ Битола 

Февруари/март 2018 

 

Унапредување на квалитетот на здравствените услуги во ЈЗУ  универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и 

врат 

Декември/јануари 2017/2018 

Јавна набавка на медицинска и немедицинска опрема за потребите на  ЈЗУ  универзитетска клиника за хирургија на лице, 

вилици и врат 

 

Набавка на медицинска опрема и медицински и немедицински инвентар во ЈЗУ Здравствен дом  Скопје (поликлиника 

Драчево, Поликлиника Чаир, Амбуланта Арачиново, Амбуланта Лисиче)- 2018 

 

Набавка на медицинска опрема и медицински и немедицински инвентар во ЈЗУ Здравствен дом Липково – 2018 

 

Набавка на медицинска опрема и медицински и немедицински инвентар во ЈЗУ Здравствен дом Неготино -2018 
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2017 Дефинирање на спецификации за набавка на медицинска опрема и медицински и немедицински инвентар во Јавната 

здравствена установа 

2018 Објава на јавната набавка на медицинската опрема и медицински и немедицински ивентар  

Инсталирање и пуштање во употреба на медицинската опрема и медицинскиот и немедицинскиот инвентар во Јавната 

здравствена установа 

 

 

 

 

 

 

Набавка на медицинска опрема и медицински и немедицински инвентар во Амбуланта Чашка 

Набавка на медицинска опрема и медицински и немедицински инвентар во Амбуланта Новаци 

Набавка на медицинска опрема и медицински и немедицински инвентар во Амбуланта Ранковце 

Набавка на медицинска опрема и медицински и немедицински инвентар во ЈЗУ Клиничка болница Битола 

Набавка на медицинска опрема и медицински и немедицински инвентар во ЈЗУ Клиничка болница Тетово 

Набавка на медицинска опрема и медицински и немедицински инвентар во ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември – за 

потребите на центарот за третман на дијабетско стапало 

Набавка на медицинска опрема и медицински и немедицински инвентар за потребите на Ургентен центар во Детска општа 

болница Скопје  

Набавка на медицинска опрема и медицински и немедицински инвентар за потребите на Националeн кардиоваскуларен центар 

Набавка на медицинска опрема и медицински и немедицински инвентар за потребите на центарот за навремена дијагноза и 

третман на полово преносливи болести 
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Компонента 2: ИНТЕГРИРАН ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ 

 

Активност 4: 

НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

ЕВИДЕНЦИИ ВО ЗДРАВСТВОТО  

Е-ЗДРАВСТВО 

Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

(месец/година) 

Крај 

(месец/година) 

човечки Финансиски 

[MKD] 

1. Формирање на Управа за 

електронски евиденции во 

здравството 

-опремување на управата со 

компјутерска опрема и надоградба 

на постојните информатички системи 

-организирање на обуки на 

здравствени работници 

-подготвување на годишни 

аналитички извештаи  

 

 *надградување на системот „мој 

термин“ со цел побрза и квалитетна 

здравствена заштита на секое ниво, 

со точно утврдени рокови и обврски  

 

*намалување на преобемната 

административна работа на 

здравствените работници  

-системот мој термин се надградува 

со воведување на нови модули и 

надградба на постојните, а кои ќе 

обезбедат континуитет во заложбите 

овој систем да обезбеди 

електронски облик на документите 

кои се користат во здравството. 

Преку поврзување на различни 

системи се обезбедува единство на 

Министерство 

за здравство,  

Мој Термин 

 

Жаклина 

Чагоровска 

Министерство 

за финансии 

Влада на РМ 

   Расходи од 

основен буџет 

7.820.000,00 

+ 

Расходи од 

самофинансирач

ки активности 

 700.000,00 

 

Вкупно расходи  

8.520.000,00 
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информациите, односно кога еден 

податок е внесен во системите кои 

меѓусебно се интегрирани, тој не 

се внесува повторно, со што се 

избегнува и можноста за грешка при 

внес на податоци, a и се намалува 

и времето кое е потребно за работа 

со системот. Внесените податоци во 

системот даваат можност за лесна и 

брза обработка, и даваат анализи 

по сите потребни параметри. Со 

интеграцијата на системите се 

овозможува податоците за 

здравствената состојба на 

пациентот (извештаи од претходни 

прегледи, лабораториски резултати 

и други резултати од дијагностички 

процедури, како и информација за 

лековите кои пациентот ги земал) 

да бидат достапни до лекарот за 

време на прегледот на пациентот. 

  

2. Интеграција на сите тековни 

системи во еден 

колаборациски систем 
 

*поврзување на здравствениот 

систем во Република Македонија во 

интегриран информатички 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 

Министерство 

за здравство,  

Мој Термин 

Министерство 

за финансии 

Влада на РМ 
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системи кои веќе се користат во 

здравствените системи 

 

А)интеграција со софтверски 

компании 

Б)аналитички центар 

В)банка на податоци 

Г)центар за едукации 

Д)центар за софтверски решенија 

 

3. Имплементација на ЕЗК и Е 

здравство 

 

-одржување на системот 

-ФЗОМ понатака ја превзема 

активноста околу ЕЗК 

 

     Вкупно расходи  

500.000,00 



 57 

2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

 

2.1.                                             А: Оправданост и дизајн на Програмата 

 

Образложение: Програмата ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ  И ЕФИКАСНОСТ произлегува од 

Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на РМ во 2018, Програмата за работа на Владата 2017-

2020, Утврдената здравствена стратегија до 2020, Милениумските цели на ОН во делот на здравството   

1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2018 година  

• РАЗВОЈ НА ЕКОНОМИЈАТА, ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОТО ВРАБОТУВАЊЕ И ПОДИГНУВАЊЕ НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД НА ГРАЃАНИТЕ 

• РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА –ЧЛЕНКА НА НАТО И ЕУ 

• ГРАДЕЊЕ НА ТОЛЕРАНТНО ОПШТЕСТВО И ОДДРЖУВАЊЕ НА ДОБРИ МЕЃУЕТНИЧКИ ОДНОСИ ВРЗ ПРИНЦИПИТЕ НА МЕЃУСЕБНА ТОЛЕРАНЦИЈА И ПОЧИТУВАЊЕ 

 

2. Приоритетните цели за остварување на приоритетите дефинирани во Одлуката, а кои се однесуваат на 

секторот здравство  

ИЗГРАДБА НА ДОСТАПЕН, КВАЛИТЕТЕН И ДОЛГОРОЧНО-ФИНАНСИСКИ ОДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, КОЈ ЌЕ ОБЕЗБЕДИ НОРМАЛНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА МЕДИЦИНСКИ КАДАР, ПОГОЛЕМИ ШАНСИ ЗА 

НИВНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ПОВИСОКИ ПЛАТИ, СО ЦЕЛ ДА СЕ СПРЕЧИ НИВНИОТ ОДЛИВ ВО СТРАНСТВО, СТАВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ЦЕНТАРОТ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ И ЗАЈАКНАТО ЧУВСТВО И 

ОДГОВОРНОСТ НА ПОЕДИНЕЦОТ ЗА СОПСТВЕНОТО ЗДРАВЈЕ И ЗДРАВЈЕТО НА ДРУГИТЕ  

ПРОМОВИРАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНИ РЕФОРМИ ВО МЕДИУМСКАТА СФЕРА И СОЗДАВАЊЕ МЕДИУМСКИ ПРОСТОР ЗА ПЕПРИСТРАСНО И ОБЈЕКТИВНО ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ  

СОЗДАВАЊЕ НА СТРУЧНА, ЕФИКАСНА, ОТЧЕТНА И ТРАНСПАРЕНТНА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА  

 

2. НПАА   ПОГЛАВЈЕ 1:          СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИ;   

               ПОГЛАВЈЕ 28;         ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИ И ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 

3. Стратешките приоритети и цели на Министерството за здравство : 

• ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ КОЈ ЌЕ ГО УНАПРЕДИ И ОДРЖИ ЗДРАВЈЕТО НА СИТЕ ГРАЃАНИ,  

-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА, ШТО ПОДРАЗБИРА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА СИТЕ НИВОА:  ПРЕВЕНТИВНО, 

ПРИМАРНО, СЕКУНДАРНО И ТЕРЦИЕРНО  
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• ПОДОБАР  КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

-ЕФИКАСНИ И БРЗИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ПРЕКУ УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР 

-СТАНДАРДИЗИРАН ТРЕТМАН НА СИТЕ ЗАБОЛУВАЊА 

-ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ДОСТАПНИ ЗА ГРАЃАНИТЕ ОД РУРАЛНИТЕ МЕСТА  

-ПОДОБРА ФАРМАЦЕВТСКА ГРИЖА И КОНТРОЛА НАД ХЕМИКАЛИИТЕ 

• ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ ПОДГОТВЕН ЗА ЧЛЕНСТВО ВО НАТО И ЕУ 

-МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ 

-ПРОЕКЦИЈА НА ПОТРЕБИТЕ ОД ЗДРАВСТВЕН КАДАР 

• ОДРЖЛИВО ФИНАНСИРАЊЕ ВО ЗДРАВСТВОТО  

-ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЕФИКАСЕН И ДОСТАПЕН СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

-ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО  

• ТРАНСПАРЕНТНО ЗДРАВСТВО  

-ДОСТАПНОСТ, СОРАБОТКА И ПОДОБРА ДИСТРИБУЦИЈА НА ИНФОРМАЦИИТЕ ДО НАСЕЛЕНИЕТО 

-ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ НА СИТЕ НИВОА   

 

 

Назив на Програмата: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ  И ЕФИКАСНОСТ  

 

 

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:    

 

 

Програмата е:                                    ВЕРТИКАЛНA                                         хоризонталнa 
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Компоненти/подпрограми/од програмата ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ  И ЕФИКАСНОСТ  

1. КВАЛИТЕТЕН, ЕФИКАСЕН И ОДДРЖЛИВ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ 

2. ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО НАЧЕЛОТО ЗА ЗАЕМНОСТ, СОЛИДАРНОСТ И ПРАВИЧНОСТ  

3. ПРОФЕСИОНАЛ РАЗВОЈ, ДОСТАПНОСТ И ПОДОБРА СОРАБОТКА  

 

 

 

Резултати од компонента/подпрограма КВАЛИТЕТЕН, ЕФИКАСЕН И ОДДРЖЛИВ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ 

РЕЗУЛТАТ–Р-  ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСПЕШНОСТ/ИНДИКАТОР 

Р-1-ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ ПОДГОТВЕН ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕУ И 

НАТО 

 

Р-2-ФИНАНСИСКИ ОДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - искористување на средствата утврдени во буџетски лимити 

- Работење без финансиски загуби 

Р-3-МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ  

Р-4-АКРЕДИТАЦИЈА НА БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ СОГЛАСНО 

СТАНДАРДОТ – ISO 15189 

Број на акредитирани биохемиски лаборатории 

Р-5-СТАНДАРДИЗИРАН ТРЕТМАН НА СИТЕ ЗАБОЛУВАЊА  

Р-6-ПОДОБРЕНИ ФАРМАЦЕВТСКИ УСЛУГИ  

Р-7-ХЕМИКАЛИИ  

Р-8-КОНТРОЛИРАНИ СУПСТАНЦИИ  
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Резултати од компонента/подпрограма:ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО НАЧЕЛОТО ЗА ЗАЕМНОСТ, СОЛИДАРНОСТ И ПРАВИЧНОСТ  

РЕЗУЛТАТ–Р-  ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСПЕШНОСТ/ИНДИКАТОР 

Р-1-ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ 

 

Р-2-ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ 

НАПЛАТА ЗА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ СО 

ПЕНЗИЈА ПОНИСКА ОД ПРОСЕЧНАТА ВО РМ 

 

Р-3-ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА  

Р-4-ФОРМИРАЊЕ НА НЕЗАВИСЕН ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ЛЕКУВАЊЕТО ВО СТРАНСТВО НА ДЕЦА ДО 18 ГОДИНИ КОЈ ЌЕ 

МОРА ИТНО ДА ГИ НОСИ НЕОПХОДНИТЕ ОДЛУКИ ЗА НИВНОТО 

ЛЕКУВАЊЕ 

 

 

 

Резултати од компонента/подпрограма ПРОФЕСИОНАЛ РАЗВОЈ, ДОСТАПНОСТ И ПОДОБРА СОРАБОТКА  

РЕЗУЛТАТ–Р-  ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСПЕШНОСТ/ИНДИКАТОР 

Р-1-ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ПРАКТИЦИРАЊЕ НА 

МЕДИЦИНАТА  

 

Р-2-ПРОЕКЦИЈА НА ПОТРЕБИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНИОТ КАДАР И 

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 

Р-3-МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЕДУКАТИВНИОТ ПРОЦЕС  

Р-4-СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР  

Р-5-ТРАНСПАРЕНТНО ЗДРАВСТВО  

Р-6-ЈАКНЕЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ КАПАЦИТЕТИ  



 61 

 

 

 

Б: План за спроведување на програмата ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ  

 

 

 

Компонента 1:  КВАЛИТЕТЕН, ЕФИКАСЕН И ОДДРЖЛИВ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ  

 
Активност: 

ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ  ПОДГОТВЕН ЗА 

ЧЛЕНСТВО ВО ЕУ И НАТО 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

(месец/година) 

Крај 

(месец/година) 

човечки Финансиски 

[MKD] 

1. Координација на обврските 

кои произлегуваат од 

Стратегијата на Владата 

поврзани со процесот на 

евроинтеграции 

 

1.1.Следење и учество во 

подготовка и реализација на НПАА 

1.2.Следење на европското 

законодавство во областа јавно 

здравје, анализа на документи 

Со цел квалитетно и навремено да 

се одговори на оваа обврска, 

Секторот за европски интеграции и 

меѓународна соработка има потреба 

од едно ново вработување.  

1.3.Усогласувањето на националното 

законодавство со законодавството 

на ЕУ 

1.4 Превод на документи, европско 

законодавство, превод на 

националните прописи заради 

одговор на барања на Европска 

 

МЗ – Сектор 

за европски  

интеграции и 

меѓународна 

соработка 

 

МЗ, ИЈЗ и 

експерти во 

соодветни 

области 

 

2018 

Континуирано 

 

Континуирано 

 

Потребно е 

1 ново 

вработување 
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Комисија. 

Министерството за здравство не 

располага со одделение кое врши 

превод на текстови. Поради тоа за 

реализација на оваа активност 

неопходно е да се ангажираат 

надворешни лица за чиј ангажман 

потребно е да се обезбедат 

финансиски средства во висина од 

500 евра на годишно ниво.  

1.5. Организација на поддршка и 

непосредно учество  во преговорите 

за пристапување кон ЕУ 

1.6.Следење на примената и 

упатствата за примената на 

меѓународниот здравствен правилник 

од аспект на евроинтеграцискиот 

процес 

1.7.Следење на имплементацијата на 

усвоените јавно здравствени 

стратегии 

2. Зајакнување на капацитетот 

на Министерството за 

здравство 

2.1.Учество на обуки за користење 

на ИПА фондови организирани од СЕП 

и МФ 

2.2.Учество на обуки во врска со 

подготовката и имплементацијата на 

ИПА проекти  

2.3.Учество 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 

МЗ МФ/СЕП Континуирано Континуирано /  
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клетки, трансплантација и донација 

на органи, Европска агенција за 

заразни болести)  

 2.4.Учество на претставници од МЗ 

на средби на ECDC (Европски центар 

за заразни болести) 

3. Европски програми за јавно 

здравје 

3.1.Средства за уплата за учество 

на МЗ во Европските програми за 

јавно здравје 

3.2.Континуирано следење на 

информациите за постојните 

можности за учество на РМ во 

програмите на заедницата 

МЗ СЕП До сега не 

сме биле 

членки на 

оваа 

програма   

Континуирано /  

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) 

4.1.Учество на Асамблеја на СЗО 

(регионална и светска) 

4.2. Учество на претставници од МЗ 

во работни групи за подготовка на 

документи кои произлегуваат од 

договорот со СЗО 

МЗ МНР, Институт 

за јавно 

здравје на 

РМ, 

национални 

координатори 

Континуирано Континуирано /  

5. Имплементација на активностите 

утврдени со петгодишниот договор 

помеѓу Владата на РМ и УНИЦЕФ 

МЗ МНР, Институт 

за јавно 

здравје на 

РМ, 

Континуирано Континуирано   

6. Имплементација на активности 

во рамки на соработката со УНДП 

(следење на реализацијата на 

МЗ МНР, Институт 

за јавно 

здравје на РМ 

Континуирано Континуирано   
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милениумските цели, УНГАС 

извештај) 

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 Континуирано Континуирано /  

8. Учество во заедничкиот 

медицински комитет при НАТО 

8.1.Учество на претставници на МЗ 

во JMC 

МЗ МНР Континуирано Континуирано /  

9. Континуирано следење на 

активностите кои се одвиваат 

во рамки на здравствената 

мрежа на земјите од ЈИЕ 

9.1.Учество на министерски средби 

организирани од претседавачи на  

ЗМЈИЕ 

Активности во здравство согласно 

стратегијата за ЈИЕ 2020: 

- Воведување на стратегиско-

политички мерки за подобрување на 

здравјето на  

популацијата, со фокус на групите 

со ниски примања и обесправените 

групи, со јакнење на вршењето на 

униврзалните високо квалитетни 

услуги кои го  

унапредуваат здравството; 

- Јакнење на институциите и 

подобрување на меѓусекторското 

управување во  

здравствениот сектор на сите 

нивоа, вклучувајќи ја 

МЗ  

 

МНР, СЕП, ИЈЗ Континуирано Континуирано /  
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здравствената информациска  

структура и регионалната, 

прекугранична размена на 

информации; 

- Усвојување на мултилатерални и 

билатерални спогодби за 

хармонизирање на  

законодавството стандардите, 

постапките и развивање на 

меѓусебно признавање  

и доверба за овозможување и 

создавање слободна трговска зона 

во смисла на  

перспективата на јавното 

здравство; 

- Јакнење на човечките ресурси во 

здравствениот сектор, 

хармонизирање и  

квалификации на професионалците во 

здравството во регионот на ЈИЕ, 

следење на  

мобилноста на човечките ресурси за 

здравството  

10. Учество на форуми на 

Министри за здравство на 

земјите членки и земји 

кандидати за членство во ЕУ 

10.1.Учество на Министерот за 

здравство на министерски состаноци 

организирани од претседавачи на ЕУ 

 

МЗ  Континуирано Континуирано /  

11. Kонтинуирани 

активности за 

операционализација на 

Потпишаните спогодби за 

соработка во областа на 

здравството и медицинските 

МЗ МЗ, МНР Континуирано Континуирано /  
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науки (Хрватска, Украина, 

Бугарија, НР Кина, Албанија, 

Словенија, Црна Гора, 

Турција, Израел, Чешка, 

Молдова, Штутгарт, Чешка, 

Унгарија, Катар.) 

11.1.Редовна комуникација со МНР и 

сектори во соодветните МЗ 

11.2.Билатерални средби 

 

12. Иницирање на 

потпишување на спогодба за 

соработка со држави во и вон 

регионот 

МЗ МЗ, МНР Континуирано Континуирано   

13. Следење на 

имплементација на 

ратификувани 

конвенции/протоколи и 

меѓународни документи и 

иницирање на потпишување на 

конвенции 

13.1.Подготовка на периодични 

извештаи за имплементација 

13.2.Анализа на документи и 

подготовка на предлог за 

ратификација на 

конвенции/Протоколите и за промена 

на законодавството во оваа област 

МЗ МНР, МТСП, 

ИЈЗ, ФЗО 

Континуирано Континуирано   

14. Обезбедување на 

средства за членство во 

меѓународни организации и 

тела  

 

МЗ  Континуирано Континуирано   
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АКТИВНОСТ 2:  

ФИНАНСИСКИ ОДРЖЛИВ СИСТЕМ НА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

Оддржливо финансирање на 

здравството  

– враќање на единствениот Клинички 
Центар во кој Клиниките ќе бидат 

функционално поврзани; укинување 

на економските директори и 

Управните одбори во постоечките 27 

универзитетски Клиники кои беа 

само финансиски товар.  

Формирана е работна група во 

министерството, со цел да се направи 

анализа на состојбата и да се 

подготват следни чекори. (др Сузана 

Маневска) 

      

Плаќање по основ на извршени 

здравствени услуги 

-плаќање на болниците по успешност 

Податоците за извршени услуги кои 

се внесуваат во МОЈ ТЕРМИН се 

поврзуваат со системот плаќање по 

учинок 

централен систем за електронска 

евиденција на работно време 

аналитика и обработка на податоци 

• Обработка и анализа на 

Извештајот за видот и обемот 

на услугите на пациенти кои 

услугите ги  наплакаат со 

лични средства од ЈЗУ во 

Мрежата на здравствени 

установи 

 

ФЗОМ, ПЕК/МЗ и 

меѓународна 

консултантска 

куќа  

Karl 

Konsalting; 

 

 

 

 

 

ЈЗУ, 

Институт за 

јавно 

здравје 

 

мрежата на 

здравствени 

установи 
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-податоците собрани од извештаите 

може да се надоврзат на 

електронската база на податоци што 

ја обезбедува  проектот „Мој 

Термин“ 

• За подобро следење на 

податоците добиени од 

Извештаите од ЈЗУ во Мрежата 

на здравствени установи кои 

согласно своите овластувања 

дават услуги на пациенти што 

плакаат со лични средства е 

потребно да се креира нова 

електронска база на податоци 

За следење на модерните трендови 

во начинот на водење, аналитика и 

обработка на податоците кои се 

добиваат согласно законските 

прописи за изготвување на 

Извештаии, потребни се обуки на 

вработените во секторот   

 

Финансиска консолидација на 

јавните здравствени установи 

*подготовка на акционен план од 

страна на Владата, за финансиска 

консолидација на јавните 

здравствени установи и предлог за 

користење на ресурсите на 

приватните болници, за услуги кои 

во моментов ги нема во јавното 

здравство, преку склучување на 

договори 
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Медицинска мапа 

*медицинска мапа на сите постоечки 

здравствени установи во Македонија 

и либерализирање на истата 

 

      

Мрежа на здравствени установи 

 

*воспоставување на мрежа на 

здравствени установи со целосна 

покриеност со амбуланти, посебно 

во приградските и руралните 

средини 

      

 

АКТИВНОСТ 3:  

МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

Акредитација на здравствени 

установи и следење на квалитетот 

на здравствената заштита – 

агенција за акредитација  

 

1.спроведување на припрема на  

болници за акредитација   

(9 болници активно, 4 повремено  

2.надворешно оценување на 2 

болници (две големи активности) 

3.развој на стандарди за примарна 

превентивна и специјалистичка ЗЗ  

 (6 состаноци)  

4.присуство на локални, регионална 

средба на директори на Агенции за 

акредитација и присуство на 

Меѓународна конференција  за МБД 

(2 активности)  

Одделение за 

стручни 

работи, 

Надворешни 

соработници, 

Директор, 

вработени 

Работна група 

мултипрофесио

нална 

   Расходи од 

основен Буџет 

5.150.000,00 

+ 

Расходи од 

самофинансирач

ки активности  

2.600.000,00 

 

Вкупно 

расходи  

7.750.000,00 
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5.спроведување на обуки за 

тимовите во болниците,  

Вкупно  15 обуки  

6.јакнење на капацитетите  на 

Агенцијата преку обуки,  

поминати 4 вработени на обуки, 

членство ISQua  

 

       

АКТИВНОСТ 4:  

АКРЕДИТАЦИЈА НА БИОХЕМИСКИТЕ 

ЛАБОРАТОРИИ СОГЛАСНО СТАНДАРДОТ – 

ISO 15189 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

Акредитација на одредени методи во 

биохемиските лаборатории по 

стандардот – ISO 15189    во: 

-Клинички болници Штип и Тетово, 

-ГОБ 8 Септември,  

-Клиничка биохемија,  

-Клиника за детски болести и  

-ГАК  

МЗ, Др Зоран 

Стојановски 

 

 2018 2018   

       

АКТИВНОСТ 5:  

СТАНДАРДИЗИРАН ТРЕТМАН НА СИТЕ 

ЗАБОЛУВАЊА 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

Контрола на здравствените установи 

од страна на Фондот за здравствено 

осигурување на Република 

Македонија 

 

-спроведување на акцискиот план 

кој се однесува на проектот 

“Контрола на здравствените 

установи од страна на Фондот за 

здравствено осигурување на 
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Република Македонија” 

  

-Целта е да се воспостави систем 

на еднаков квалитет на здравствена 

услуга за секој граѓанин секаде во 

Македонија 

 

Упатства за практикување на 

медицина базирана на докази 

 

      

Клинички патеки 

 

      

Стручниот надзор и контрола над 

клиничките и општите болници  

 

      

Индикатори за квалитет и пациент 

центрични здравствени установи 

Подигнување на нивото на 

хоспитална култура, воведување 

индикатори за квалитет и пациент 

центрични здравствени установи 

 

      

АКТИВНОСТ 6:  

ПОДОБРЕНИ ФАРМАЦЕВТСКИ УСЛУГИ 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

Хармонизација на фармацевтската 

регулатива со законодавството на 

ЕУ 

      

Формирање на единствените цени на 

лековите 

*во согласност со моделот кој се 

применува во земјите на еу 

воведување на објективна, 

транспарентна и интернационално 
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потврдена методологија за 

формирање на единствените цени на 

лековите во Република Македонија 

- надградување и оддржување на 

интегриран систем на МЗ за 

податоци на цените на лековите 

Достапност на лекови 

*зголемена достапност на лекови, 

воспоставување на систем кој ќе 

оневозможи злоупотреба на 

препишаните рецепти и фиктивно 

трошење на месечните квоти за 

набавка на лекови 

 

      

Ревидирање на листата на лекови 

кои паѓаат на товар на ФЗОМ 

*ревидирање на листата на лекови 

кои паѓаат на товар на ФЗОМ еднаш 

годишно, со внесување на нови 

лекови во истата и гарантирана 

застапеност на сите лекови од 

есенцијалната листа на лекови. има 

иницијатива за изменување и 

дополнување  на член 9-а од 

постојниот закон за здравственото 

осигурување за намалување на 

бројот на членови на комисиите што 

се формираат од страна на владата, 

и кои ќе треба да ја спроведат 

ревизијата на лековите од т.н. 

позитивна листа и внесување на 

нови лекови кои што се присутни во 

прометот како современа терапија 
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во лекувањето и третманот на 

болестите. (Весна Настевска)  

Паралелен увоз  

*дефинирање на нова рамка за 

паралелниот увоз адекватна на 

неговата улога и функција  

 

      

Квалитетни лекови за крајните 

корисници 

*вклучување на граѓанскиот 

сектор/здруженија на граѓани, 

пациенти од маргинализираните 

заедници и пациенти со посебни 

потреби при изборот на лекови и 

распишувањето на тендер за истите 

со цел обезбедување на квалитетни 

лекови и лекарски помагала за 

крајните корисници, по најдобра 

можна цена   

 

      

Аптекарската дејност во руралните 

средини 

*субвенционирање на аптекарската 

дејност во руралните средини од 

страна на владата, преку 

тригодишна исплата на дефинирана 

кирија за деловен простор, 

субвенцинирање на давачките за 

здравствено и пензиско осигурување 

во период од три години и 

надоместок за патни трошоци 

доколку фармацевтот живее на 

одалеченост поголема од 20 
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километри од аптеката 

 

 

АКТИВНОСТ 7:  

ХЕМИКАЛИИ 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

 

1.Изготвување на нова WEB страна 

за хемикалии - WEB страната ќе се 

изготви од страна на секторот за 

хемикалии во соработка со ИТ. 

Базата на податоци ќе се изготви 

од страна на секторот за хемикалии 

во соработка со сите 

заинтересирани страни 

 

Министерство 

за здравство, 

Сектор за 

Хемикалии 

Лидија Савиќ  

 01/2018 06/2018   

 

2.Основање на канцеларија за помош 

(helpdesk) која ќе служи за  

давање совети на сите 

заинтересирани страни  

(производители, увозници, 

дистрибутери, натамошни 

корисници), во согласност со 

законот за хемикалии (член 8 точка 

19). Канцеларијата за помош 

(helpdesk) ќе функционира во склоп 

на секторот за хемикалии со 

назначено одговорно лице преку  

линк на  официјалната web страна 

на хемикалиите ,  со можност сите 

заинтересирани страни                                       

да добијат соодветен одговор на 

прашањата кои се предмет на 

нивното работење, а се поврзани со 

надлежностите и обврските кои 

произлегуваат од Законот за 

Министерство 

за здравство, 

Сектор за 

Хемикалии 

Лидија Савиќ 

 01/2018 09/2018 потреба 

од 

вработува

ње на 

едно лице 

со високо 

образован

ие       

vii/1   

од 

областа 

на хемија  

фармација 

или 

технологи

ја 
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хемикалии и Законот за прекурзори.  

 

 

3.Воспоставување на интегрален 

регистар на хемикалии кои се 

ставени во промет, а кој ќе се 

состои од регистар на хемикалии  и 

регистар на биоцидни производи, 

како и податоци за препаратите за 

заштита на растенијата во 

согласност со законот за хемикалии 

член 53  точка (1,2,3,4 и 5). 

-изготвување на софтверска 

апликација за интегрален регистар 

на хемиклаии и објавување на web 

страна на хемикалии 

-обука  за ракување на сите 

заинтересирани страни за пристап 

до информации објавени во 

регистарот 

-анализа на сите регистрирани 

хемикалии 

-континуирано дополнување на 

податоци за новорегистрирани 

податоци 

 

  2018 континуирано потреба 

од 

вработува

ње на 

едно лице 

со високо 

образован

ие 

(vii/1) 

од 

областа 

на 

хемија, 

фармација 

или 

технологи

ја и едно 

лице со 

високо 

образован

ие 

(vii/1) 

од 

областа  

на 

правните 

науки 

 

4.Зајакнување на институционалните 

капацитети на одделението за 

инспекциски надзор 

-набавка на техничка опрема            

  2018 КОНТИНУИРАНО потреба 

од 

вработува

ње на две 

лица со 

високо 
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(возила, работни бироа, 

компјутери) 

-едукација на тимот на инспектори 

од одделението за инспекциски 

надзор (обуки организирани на 

територија  на РМ и надвор од 

територија на РМ) 

образован

ие(vii/1) 

од 

областа 

на 

хемија, 

фармација 

или 

технологи

ја 

       

АКТИВНОСТ 8:  

КОНТРОЛИРАНИ СУПСТАНЦИИ 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

 

1.поднесување на извештаи до MCDC                          

(мониторинг центарот на европската 

унија за контрола на опјни дроги) 

со седиште  во лисабон, 

португалија 

-прибирање на податоци од сите 

субјекти кои што водат евиденција 

нза потрошувачката на 

контролираните супстанции. 

-обработка на податоци, табеларно 

и графичко прикажување на истите 

 

МЗ 

Сектор за 

контролирани 

супстанци 

Лидија Савиќ 

 2018 континуирано   

 

2.органзирање на обуки и 

едукативни настани на сите 

заинтересирани страни  

-организирање на  едукативни 

настани  за здравствените 

работници кои се во непосреден 

контакт со контролирани супстанции 

МЗ 

Сектор за 

контролирани 

супстанци 

Лидија Савиќ 

 2018 континуирано   
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-организирање на  едукативни 

настани  за правните субјекти кои 

се занимаваат со промет и 

производство на контролирани 

супстанции 

 

3.Координација на Комисијата за 

утврдување на услови по однос на 

простор, опрема и кадар за 

одгледување на canabis sativa   

-вршење на редовни годишни конроли 

на правните лица што се занимаваат 

со одгледување на  canabis sativa.  

-вршење на увиди за утврдување на 

услови по однос на простор, опрема 

и кадар за добивање решение за 

одгледување на  canabis sativa. 

МЗ 

Сектор за 

контролирани 

супстанци 

Лидија Савиќ 

 2018 континуирано   

 

4.Воспоставување на база на 

податоци за контролирани 

супстанции 

-воспоставување на база на 

податоци за потрошувачка на 

контролирани супстанции. 

-воспоставување на база на 

податоци за одгледување на  

canabis sativa 

-воспоставување на база на 

податоци за правните лица кои се 

занимаваат со чување и промет со 

контролирани супстанции 
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Компонента 2:  ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО НАЧЕЛОТО ЗА ЗАЕМНОСТ, СОЛИДАРНОСТ И ПРАВИЧНОСТ 

 

 

АКТИВНОСТ 1:  

 

Задолжително здравствено 

осигурување на државјаните на 

Република Македонија кои не се 

задолжително здравствено осигурани 

 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

 

Програма за обезбедување услови за 

плаќање придонес за задолжително 

здравствено осигурување на 

државјаните на РМ кои немаат ниту 

еден основ на здравствено 

осигурување 

Редовно пресметување и уплатување 

на придонесот за задолжително 

здравствено осигурување на месечно 

ниво, од страна на Министерството 

за здравство. 

Согласно податоците добиени од 

страна на ФЗОМ, има 243.000 лица 

државјани на РМ кои немаат ниту 

еден основ на задолжително 

здравствено осигурување. Врз 

основа на оваа бројка се 

пресметува месечен придонес од 

890,00 денари за секое лице 

одделно 

 

МЗ 

 

(Ана Петрова) 

 

ФЗОМ  

 

2018 / Буџетски 

средства за 

програмата за 

2018 година  

2.795.000.000,00 

 

 

АКТИВНОСТ 2:  

Обезбедување на средства за 

болничко лекување без наплата за 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 
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учество (партиципација) за 

пензионери со пензија пониска од 

просечната во РМ 

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 12.600 

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, ПИОМ  

2018 2018 /  

Расходи од 

основен буџет 

18.000.000,00 

+ 

Расходи од 

самофинансира

чки 

активности 

30.000.000,00 

 

Буџетски 

средства за 

програмата за 

2018 година  

 

48.000.000,00 

 

 

АКТИВНОСТ 3:  

ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

Програма – Со цел подобрување на 

здравјето на населението и 

олеснување во корист на 

населението со финансиски средства 

за неплатената партиципација 

 

МЗ ФЗОМ 2018 2018  Расходи од 

основен буџет 

25.000.000,00 

+ 

Расходи од 

самофинансира

чки 

активности 

50.000.000,00 

 

Буџетски 
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средства за 

програмата за 

2018 година  

 

75.000.000,00 

*превземање на активности за 

ослободување од партиципација на 

примателите на социјална парична 

помош до 18 години. Се подготвува 

Информација до Влада, од страна на 

МТСП, која треба да биде потпишана 

и од министерот за здравство. Во 

информација се известува Владата 

за идните чекори за реализација на 

оваа програма како и финансиските 

импликации за реализација на 

истата. (Ана Петрова) 

 

      

АКТИВНОСТ 4:  

*ФОРМИРАЊЕ НА НЕЗАВИСЕН ФОНД ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЛЕКУВАЊЕТО ВО 

СТРАНСТВО НА ДЕЦА ДО 18 ГОДИНИ КОЈ 

ЌЕ МОРА ИТНО ДА ГИ НОСИ 

НЕОПХОДНИТЕ ОДЛУКИ ЗА НИВНОТО 

ЛЕКУВАЊЕ 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

 

Компонента 3: ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ, ДОСТАПНОСТ И ПОДОБРА СОРАБОТКА 

 

 

АКТИВНОСТ 1:  

ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА 

ПРАКТИЦИРАЊЕ НА МЕДИЦИНА 

 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

*подобрени услови за работење       

*ПОВИСОКИ ПЛАТИ - постепен процес 

на зголемување на основната плата 

на сите здравствени работници – 

започнувајќи од септември 2018 е 

планирано 5% зголемување на 

платата на лекарите 

 

      

 

 

 
АКТИВНОСТ 2:  

ПРОЕКЦИЈА НА ПОТРЕБИТЕ ВО 

ЗДРАВСТВЕНИОТ КАДАР И 

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

1. подготовка на долгорочна 

проекција на потребите на 

здравствениот 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 
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*зголемување на квотите на 

државните специјализации и бројот 

на специјалисти во државното 

здравство со предност на 

дефицитарните специјализации 

според потребите на здравствените 

установи и регионите 

 
 

*воведување на специјализација за 

најдобрите 10 студенти во секоја 

генерација 

 

      

 

*плата и придонеси во висина на 

минимална гарантирана плата за 

општ лекар за време на 

специјализацијата, на приватните 

специјализанти - во тек е измена на 
ззз и преговори со синдикатите по 

однос на колективните договори. 

(Ангелина Бачановиќ) 

 

      

       

 

 

АКТИВНОСТ 2 : 

МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЕДУКАТИВНИОТ 

ПРОЦЕС 

 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

-укинување на интермедијарниот 

испит кај специјализантите по 

медицина кој се полага во втора 

година,  и неговото положување 
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значи продолжување на 

специјализацијата  (август 2017) 

 

 

-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 

 

      

СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И 

УСОВРШУВАЊЕ 

Спроведување на активностите од 

подготвената  четиригодишна 

програма за потребите од 

специјалистички и 

супспецијалистички кадри согласно 

со мрежата на здравствени установи 

(2015 – 2018)  

 

     100.000,00 

*Програма за едукација на лекари и 

медицински персонал и за  

кофинансирање на специјализација, 

односно супспецијализација на 

здравствените работници и 

здравствените соработници 

вработени во приватни здравствени 

установи, други правни лица и 

невработени за 2018 

 

Планираните средства се однесуваат 

за делот:  

-специјализации во странство; 

-едукации 

(предвидено за 100 едукации во 

     Расходи од 

основен Буџет 

18.000.000,00 

+ 

Расходи од 

самофинансирач

ки активности  

20.000.000,00 

 

Вкупно 

расходи  

 

38.000.000,0

0 

 

callto:38.100.000,00
callto:38.100.000,00
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времетраење од 1 месец); 

-ангажирање на странски 

доктори/тимови  

(предвидено за истиот број 

едукации од претходната година); 

-спинален центар 

 

-Продлабочувањето на постојните 

знаења и стекнување на нови во 

дијагностиката и лекувањето, 

воведување на нови методи, со 

опфаќање на хируршките, 

интернистичките дејности, 

стоматологијата и фармацијата, 

како и професионалното 

усовршување, односно 

специјализацијата/субспецијализаци

јата на медицинскиот кадар која 

долгорочно го подигнува квалитетот 

на здравствените услуги во 

државата.  

-Во последните години недоволниот 

број на специјализации кој беше 

повеќегодишен проблем со кој се 

соочуваше здравствениот систем, 

така што дел од докторите воопшто 

немаа можност да бидат упатени на 

специјализација или повеќе години 

чекаа за истата. Токму затоа, се 

обезбедуваат што е можно поголем 

број специјализации за докторите, 

имајќи предвид дека нивната 

специјализација овозможува и 

поголема достапност до 

специјалистички услуги за 

граѓаните. 

-Со оваа програма се опфатени и 
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трошоците кои произлегуваат од 

ангажирањето на стручни медицински 

лица кои доаѓаат од еминентни 

центри од странство во текот на 

2017 година со цел 

едукации/тренинзи/обука на 

медицинскиот кадар во јавните 

здравствени установи во Република 

Македонија. 

 

 

АКТИВНОСТ 4: 

СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР 

 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

 

Реализирање на техничка едукација 

и специјализирана софтверска 

едукација во рамки на Медицински 

Факултет Скопје, ТОАРИЛУЦ и УК за 

детски болести  

 

 

МЗ 

Прим др. Киро 

Салвани  

 

Медицинските 

факултети, и 

Лекарска 

Комора на РМ  

 

2017 

 

2019 

континуирано 

 

Потреба 

од 3 нови 

вработува

ња 

 

 

       

АКТИВНОСТ 5:  

ТРАНСПАРЕНТНО ЗДРАВСТВО 

 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

Воспоставување на ефикасен систем 

на информации и комуникации во 

рамките на министерството и 

опкружувањето 

 

Промоција на министерството и 

информирање на населението за 

постојните реформи во здравството 

Тематски прес конференции, 

      



 86 

брифинзи и кампањи 

-Настапи на радио и ТВ медиуми, 

интервјуа  

-Подготовка на статии во печатени 

медиуми 

-Комерцијални огласи во печатени и 

ТВ медиуми 

-Дневно ажурирање на WEB 

страницата на министерството,  

 

-објавување на информации на 

социјалните мрежи на дневна основа 

(FB, Twiter) 

 

-Воспоставување активна телефонска 

линија за информации и директен 

контакт со  граѓаните (преку 

писмена порака) 

 

-Активна телефонска линија за 

воспоставување на комуникација со 

службата од МОЈ Термин 15444 

 

*широка експертска дебата за 

потребите и придобивките од 

вакцинацијата, заедно со набавка 

на висококвалитетни вакцини 

 

Воспоставување на систем за 

унапредување на здравјето на 

населението, преку спроведување на 

мерки и активности со активно 

учество на Владата, здравствените 

установи, невладини организации и 
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здруженија на граѓани 

 

*дефинирање на регулативата и 

обврските на локалните власти во 

областа на здравствената заштита и 

унапредувањето на здравјето  

 

-Подготовка на Концепт за учество 

на локалните структури во 

унапредување на здравјето  

 

-Подигнување на свест за 

можностите и посочување на добри 

примери за соработка во давањето 

услуги од надлежност на единиците 

на локалната самоуправа 

 

 *здравствената едукација за 

училишните деца заради усвојување 

на здрави стилови на живеење 

(соодветна исхрана, физичка 

активност, превенција на 

зависноста од тутун, алкохол и 

психоактивни супстанции, 

превенција на сексуално 

преносливите заболувања, ХИВ/СИДА 

и проблемите во врска со 

менталното здравје 

 

Зголемување на вклученоста на 

граѓанските организации во давање 

услуги за потребите на заедницата 

 

*подобрување на условите за 

учество на граѓанските организации 

во креирање политики, донесување 
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одлуки и давање услуги за 

потребите на заедницата 

 

Овозможување на поголемо учество 

на граѓанските организации кои 

придонесуваат во задоволување на 

потребите на заедницата и активно 

ќе соработуваат со органите на 

државната управа и единиците на 

локалната самоуправа 

 

*дефинирање на регулативата и 

обврските за соработка со 

здруженија на родители на деца со 

ретки болести и посебни потреби, 

за посеопфатна и посигурна грижа 

за оваа чувствителна категорија 

 

Подобрување на условите за 

учество на граѓанските 

организации во креирање политики 

и донесување одлуки 

 

Воспоставен функционален систем за 

меѓусебна координација и размена 

на информации  

(мрежа на државни службеници 

одговорни за соработка со 

граѓанските организации) 

 

Зголемена координација и 

вклучување на граѓанските 

организации во работни групи за 

креирање политики и донесување 

закони во согласност со 

пропишаните правила и процедури 
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Вклученост на граѓанскиот сектор 

во креирање на политиките со цел 

да бидат интегрирани интересите и 

предлозите на граѓаните во 

процесите на одлучување и 

спроведување  

Интегрирање на нивните мислења во 

документите 

 

Вклучување на Центрите за јавно 

здравје во подготовка на програми 

за промоција на здравје 

 

Активности од страна на 

министерството за едукација на 

населението за превенција и  

зачувување на сопственото здравје 

 

АКТИВНОСТ 6:  

ЈАКНЕЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

КАПАЦИТЕТИ 

Одговорни  Консултирани  Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

 

Крај 

 

човечки финансиски 

Создавање на компетентна 

администрација – сервисно и 

услужно ориентирана  

 

- Интегрирано, ефикасно и модерно 

работење на администрацијата и 

обезбедување на услуги целосно 

приспособени на потребите на 

граѓаните и заедницата 

- Ревидирање на структурата на 

вработените и спроведување на 

функционална анализа на 

вработените, која ќе даде реална 

  2017/2018 континуирано   
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слика на административните 

капацитети и ќе овозможи 

прераспределба и/или зајакнување 

со нови капацитети во одредени 

области каде што се јавува потреба 

  

-усогласување на систематизацијата 

на работните места во 

министерството согласно законските 

прописи 

 

-воспоставување на ефикасен систем 

на информации и комуникации во 

рамките на министерството и 

опкружувањето  

 

- развиен систем на хоризонтална и 

вертикална комуникација како и 

воспоставување на систем на 

подготовка, извршување, 

пренесување и архивирање на 

целокупната документација која 

произлегува од оперативните 

процеси кои се извршуваат во 

рамките на министерството во 

согласност со процедурите за 

овластување и одобрување, поделба 

на должностите, како и процедурите 

за текот на движењето на 

документацијатана секое ниво на 

одговорност согласно позитивните 

законски прописи.  

 

      

Трајно решавање на проблемите со 

просторот и кадарот 

 

  2017/18 2018   
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Генерички и специјализирани обуки 

за вработените по претходна 

анализа на реалните потреби која 

произлегува од функционалната 

анализа и подготовка на годишен 

план за обуки  

 

- Подготовка на годишен план за 

обуки согласно потребите на 

вработените односно организацијата 

- Предлог План за генерички обуки 

- Предлог план за специјализирани 

обуки од специфичните области  

  2017 2018   
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3. Влијанија врз човечките ресурси 

 

ПРОГРАМА 
Резиме на потреба од нови 

вработувања 

Резиме на потреба од 

прераспределба на вработените 

Резиме на потреба од 

обуки 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИТЕ 

РЕСУРСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ 

КАПАЦИТЕТИ 

 

1.Ревидирање на структурата 

на вработените и нова 

функционална анализа на 

вработените 

 

• трајно решавање на 

проблемите со просторот и 

кадарот 

• обуки за вработените  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно донесениот 

План за обуки од страна 

на МИОА, МЗ (сектор за 

човечки ресурси) 

подготвува интерен план 

за обука на вработените 

согласно понудените 

типови на обука и 

потребите на 

министерството. 

Министерот го одобрува 

подготвениот План и за 

истиот се бара 

согласност од МИОА. По 

добиената согласност во 

текот на тековната 

година се реализираат 

обуките кои се 

испланирани за секое 

вработено лице 

поединечно.  

• потреба од 

организирана 

обука за странски 

јазик 

1.3.  потреба од 

организирана обука за 

компјутери 

1.4.организирање на 

заеднички средби/обуки 

за споделување на 
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професионални искуства  

• Подготовка на 

нови програми за 

обука на 

државните 

службеници 

ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И 

ЕФИКАСНОСТ 

Зајакнување на човечките 

ресурси и административни 

капацитети за извршување на 

функцијата на одделението за 

внатрешна ревизија 

 

Вработување на потребен број 

лица со соодветно 

образование и способности  

 

 

 

Обезбедување на 

просторно сместување и 

обезбедување на услови 

за работа  

 

Спроведување на обуки 

на вработените ревизори 

и обучување на 

нововработениот ревизор 

за самостојна работа од 

областа на внатрешната 

ревизија 

3.2.Спроведување на 

обуки на вработените 

ревизори и обучување на 

нововработениот ревизор 

за самостојна работа на 

внатрешната ревизија од 

други области  

 Зајакнување на 

институционалните капацитети 

на оделенијата во секторот 

за фармација  

 

набавка на  техничка 

опрема работни бироа, 

компјутери   

едукација и обуки 

ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ  ПОДГОТВЕН 

ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕУ И НАТО 

Координација на обврските 

кои произлегуваат од 

Стратегијата на Владата 

поврзани со процесот на 

евроинтеграции 

Потреба од 1 вработување   
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4. Принципи на правична застапеност  

 

Состојба до 19.07.2017  број процент 

Македонци 91 65% 

Албанци 45 32,14% 

Турци 1 0,71% 

Роми 1 0,71% 

Власи 1 0,71% 

Срби 0 0,00% 

Бошњаци 1 0,71% 

Останати 0 0,00% 

Вкупно 140 100% 
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5. Развивање на заедничките функции 

 

2018 

планирани мерки 

2019 

планирани мерки 

2020 

планирани мерки 

 

Развивање политики 

Стратешко планирање/ подготвување на Буџетот 

 

-Зајакнување на организационата 

единица за стратешко планирање со 

административни капацитети за работа  

-Креирање политики и нивно 

разработување во стратешкиот 

документ 

-Подобрена организација и квалитет 

на подготовка на стратешкиот план  

Целосно интегриран процес меѓу 

стратешкото планирање и буџетскиот 

процес.  

воспоставен систем за непречена 

подготовка на плановите и нивно 

следење 

воспоставен систем за следење и 

мерење на успешноста на показателите 

 

-Развивање, унапредување и 

координирање на процесот на стратешко 

планирање во министерството, и 

подобрување на квалитетот за следење 

на имплементацијата на програмските 

активности преку мерење на 

показателите на успешност 

 

 

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 
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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 при подготовката 

на буџетот 

 

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. 
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Управување со информациски технологии 

Формирана 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 

 

Главна мисија на Одделението за внатрешна ревизија е да идентификува потенцијални проблематични области и да даде 

препораки како би се подобрило управувањето со ризиците и внатрешната контрола. 

Внатрешната ревизија му помага на министерството да ги исполни своите цели преку воведување на систематски, 

дисциплиниран пристап за проценка и подобрување на успешноста во процесите на управување со ризикот, контрола и 

раководење. 

Внатрешните ревизори го ревидираат начинот на кој министерството се справува со своите ризици и на раководството му 

обезбедува независно разумно објективно уверување и совет со цел подобрување на работењето на субјектот и 

зголемување на ефикасноста на системите за внатрешна контрола. 

Оттука една од главните цели на одделението за внатрешна ревизија на Министертството за здравство секако дека треба 

да биде ревизијата на вршењето на услугите во пружањето на здравствената заштита и здравственото осигурување преку 

користење и располагањето со буџетските средства и грижата за имотот преку проценување дали работењето е во 

согласност со законите, подзаконските и интерните акти што се во сила, темелна процена на функционирањето на 

системите за внатрешна контрола, процена 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. 

Одделението за внатрешна ревизија законски е организациски и функционално независна и директно и единствено 

одговорна на раководителот на субјектот од јавниот сектор. Функционалната независност на одделението за внатрешна 

ревизија се обезбедува преку неговата независност од другите организациони делови на субјектот во планирањето на 

работата, извршувањето на внатрешната ревизија и известувањето  што преставува исто так цел кон која се стреми да 

ја одржи. 

 

Една од основните стратешки цели на 

одделението за внатрешна ревизија е 

нејзино зајакнување и обезбедување 

на независни, објективни и 

  



 98 

транспарентни информации за 

работењето на Министерството за 

здравство, органите во состав и 

јавните здравствени установи. 

 

1.Зајакнување на човечките ресурси 

и административни капацитети за 

извршување на функцијата на 

одделението за внатрешна ревизија  

 

(Вработување на потребен број лица 

со соодветно образование и 

способности (1 лице), Обезбедување 

на просторно сместување и 

обезбедување на услови за работа) 

 

2.Подобрување на квалитетот на 

извршени ревизии и унапредување на 

ревизорската работа  

 

(Спроведување на обуки на 

вработените ревизори и обучување на 

нововработениот ревизор за 

самостојна работа од областа на 

внатрешната ревизија; Спроведување 

на обуки на вработените ревизори и 

обучување на нововработениот 

ревизор за самостојна работа на 

внатрешната ревизија од други 

области; Давање на совети со цел 

подобрување на работењето на 

институцијата;Унапредување на 

системот на следење на препораките 

дадени во ревизорските извештаи 
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3.Здравствена заштита и здравствено 

осигурување на граѓаните во 

Република Македонија  

 

(Навремено донесување на Програмите 

од областа на здравството и следење 

на реализацијата во текот на 

годината, Обезбедување на 

здравствени услуги на граѓаните за 

превентивна, специјалистичка и 

терцијарана здравствена заштита по 

програми, Навремено обезбедување на 

квалитетни вакцини и лекови, 

Унапредување и следење на работата 

на веледрогериите и аптеките, 

Следење на работата на јавните 

здравствени установи во РМ) 

 

4.Реконструкција и доградба и 

опремување на ЈЗУ 

 

Реконструкција, надградба и 

доградба ЈЗУ, видео надзор, 

информатички систем, електронска 

здравствена картица 

Набавка на медицинска опрема 

Развој на дневните болници и јавни 

здравствени установи 

 

5.Обезбедување на потребните 

средства и нивно рационално, 

економично, ефективно, законито и 

транспарентно користење 

 

Навремено предлагање на предлог 

буџетот на МЗ врз основа на 

претходно утврдена програма за 
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работа и реални индикатори; 

Рационално, наменско, ефикасно, 

ефективно, законито и транспарентно 

користење на средствата во текот на 

годината; 

Непревземање на обврски поголеми од 

утврдените средства во Буџетот за 

соодветната година; 

Спроведување на постапките за 

јавните набавки согласно одредбите 

од Законот за јавни набавки 

Евиденвија и располагање со имотот; 

Сметководствена евиденција врз 

основа на веродостојна 

документација; Сметководствени 

извештаи врз основа на 

сметководствената документација. 

   

 


