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             ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА  
На 

Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2017 година 

 

1. Опис на постигнувања 

Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2017 
година е стандарден пакет на мерки и активности кои ги спроведуваат: Институтот за 
јавно здравје на Република  Македонија (во натамошниот текст: ИЈЗ на РМ ) и 10-те 
Центри за јавно здравје (во натамошниот текст: ЦЈЗ), како и активности кои ги 
спроведуваат Институтот по медицина на трудот на Република Македонија (во 
натамошниот текст: ИМТ на РМ), Медицински факултет Скопје–Институт за 
епидемиологија и медицинска биостатистика и  ЈЗУ„Завод за физикална медицина и 
рехабилитација “Скопје. 
Програмата содржи мерки, задачи и активности за следење и проценка на здравјето и 
добросостојбата на населението, идентификување , предвидување, испитување, 
ублажување на здравствените проблеми и опасности во заедницата. 
Во Програмата е утврден видот на задачите, содржината, обемот и роковите за нивно 

извршување и известување, системот на координација на активностите, мониторинг и 

евалуацијата, како и финансиските средства за реализација на Програмата. Во целина, 

оваа програма претставува здравствена безбедност на граѓаните во државата 

Програмата се изготвува со цел да се зачува и унапреди здравјето на населението, да се 

овозможи спроведување на основните функции и задачи на јавното здравје, преку 

организирани мерки и активности што ги превземаат државните органи, институциите, 

единиците на локалната самоуправа и други правни и физички лица во соработка со 

здравствените установи, за да се обезбеди соодветен одговор во случај на јавно 

здравствена потреба и итност и појава на јавно здравствена вонредна околност, 

обезбедување и спроведување на меѓународните здравствени правила, се со цел да се 

зачува и унапреди здравјето на населението. 

Извршители на Програмата  
Програмските активностите предвидени со оваа програма ги спроведуваат следниве 
извршители:  

A. Центрите за јавно здравје за територијата за која се основани; 
Б. Институтот за јавно здравје на Република Македонија; 
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В. Медицинскиот факултет Скопје - Институт за епидемиологија и медицинска 
биостатистика; 
Г. ЈЗУЗавод за физикална медицина и рехабилитација Скопје. 
 
Мерки, активности, очекувани резултати и индикатори  за реализација на 
програмските цели 

 
Реализирањето на задачите и активностите се врши организирано во подолу 
наведените четири  основни превентивни јавно здравствени дејности: 

 
I. Социјално-медицинската дејност со здравствена статистика и промоција на 

здравје; 
II. Санитарно-хигиенската дејност со здравствена екологија; 

III. Епидемиолошката дејност;  
IV. Безбедност и здравје на работа и превентивна здравствена   заштита на 
работниците и земјоделците. 

 

Активностите од Програмата ќе се реализирааат врз основ на табеларно  прикажаните  
цени на активностите во табела број 1  за   ЦЈЗ и врз основ на табеларно   прикажаните  
цени за активностите во табела број 2 за  ИЈЗ на РМ. 

Од ставката вонредни состојби ќе се финансираат превентивни активности при појава 
на јавно здравствена вонредна околности пред и во тек на евентуална епидемија или 
вонредни состојби согласно заклучок на комисијата за заразни болест, како и 
превентивни активности и против епидемиските мерки кои ги спроведуваат Центрите 
за јавно здравје во регионите со прогласена кризна состојба,  за справувување со 
зголемен прилив на мигранти во Република Македонија согласно заклучоците на 
Главниот штаб на Центарот за управување со кризи за  спречување на појава на 
заразни заболувања и епидемии. 
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АКТИВНОСТ 

Програмски Ценовник   по   ЦЈЗ 

Тетово, 
Струмица,    

Штип, Куманово, 
Битола 

Скопје 
Прилеп,   
Охрид 

  Велес Кочани 

1.Годишен извештај за реализација на 
програмата за 2016 година (еднократно) 

100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

2.Епидемиолошки  теренски  увиди /анкети 70000,00 40000,00 60000,00 125000,00 50000,00 

3.Обработка, анализа и подготовка на 
извештаи (пријави за заразни, ИХИ, АФП, 
грип и др.)  

70000,00 50000,00 65000,00 100000,00 55000,00 

4.Следење на спроведувањето на 
имунизацијата 

50000,00 30000,00 40000,00 100000,00 35000,00 

5.Следење на вакцино превентабилни  и 
заразни  болести   

60000,00 35000,00 50000,00 100000,00 40000,00 

6.Дезинфекција по епидемиолошки 
индикации за м2 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

7.Дератизација по епидемиолошки 
индикации по мамец 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

8.Дезинсекција ларвицидна по индикации 
м2 

25,00 25,00 25,00 25,00 5000,00 

9.Дезинсекција адултна по индикации по 
хектар 

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

10.Микробиолошки анализи по 
епидемиолошки индикации  
(единечна цена по анализа) 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

11.Санитарно хигиенски теренски увиди 55000,00 40000,00 45000,00 65000,00 45000,00 

12.Физичко/хемиска и бактериолошка 
анализа на мостри храна 

35000,00 30000,00 25000,00 40000,00 20000,00 

13.Физичко/хемиска и бактериолошка 
анализа на мостри вода 

200000,00 90000,00 150000,00 120000,00 150000,00 

14.Анализа на пестициди во храна 20000,00 0.00 20000,00 0,00 0,00 

15.Анализа на микотоксини во производи 15000,00 0.00 15000,00 45000,00 0,00 

16.Анализа на мостри брисеви од површини 150000,00 40000,00 90000,00 200000,00 60000,00 

17.Антропометрија  65000,00 25000,00 45000,00 60000,00 60000,00 

18.Аероседимент  35000,00 20000,00 20000,00 75000,00 20000,00 

19.Вкупен аероседимент со тешки метали  
 

55000,00 0.00 20000,00 35000,00 0,00 

20. Следење на чад,ЅО2  5000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 

21.Следење на  СО  0,00  0,00 0,00 25000,00 0,00 

22.Анализа на биолошка вредност на храна 16000,00 10000,00 15000,00 30000,00 18000,00 
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   Цените се прикажани како единечна квартална цена, освен под под точките 1,6,7,8,9,10 и 31. 

 
 
Табела број 2  

активност цена 2017 вид 

Годишен извештај за реализација на Национална програма за 
јавноздравје во РМ за 2016 година за територијата на 10-те ЦЈЗ и ИЈЗ 
во сите области 

500.000,00 еднократно 

Годишен извештај за 2016 за движење на заразни,АФП, опфат со 
имунизација, АЛЕРТ, ИХИ 

50.000,00 извештај 

Прибирање,обработка и анализа на пријавите ,анкети и друго од 
областа на епидемиологијата, добиени од ЦЈЗ 

100.000,00 квартално 

Месечни епидемиолошки извештаи/ билтени (заразни, алерт, АФП) 90.000,00 месечна 

квартални епидемиолошки извештаи  (алерт,заразни,АФП) 30.000,00 извештај 

Седмодневни извештаи / табеларни за движењето на заразните 
заболувања по  ЦЈЗ и подрачниединици 

20.000,00 неделно 

23.ПрисуствонаPb,Cd и Zn во цврсти 
честички во висок волуменски честички од 
воздух  
 

35000,00 0,00 20000,00 15000,00 0,00 

24.Анализа на нутритивен квалитет на 
болничка храна  
 

15000,00 5000,00 9000,00 18000,00 5000,00 

25.Анализа на бучава  0,00  0,00 15000,00 30000,00 15000,00 

26.Внес и статистичка обработка на 
податоци и одржување на веб страната  

70000,00 50000,00 60000,00 140000,00 55000,00 

27.Обработка на пријави за хронични 
незаразни болести  ЦЈЗ 

60000,00 35000,00 50000,00 100000,00 45000,00 

28.Квартална изработка на Информации, 
анализи од социјална медицина  

80000,00 55000,00 70000,00 140,000.00 60,000.00 

29.Споведување на здравствена едукација 
за целни групи на подрачјето што го 
покрива, трибини ,брошури, светски денови 

60000,00 40000,00 50000,00 100000,00 55000,00 

30.Советувалишта за сексуално и 
репродуктивно здравје и одвикнување од 
пушење 

45000,00 45000,00 45000,00 100000,00 45000,00 

31.Епидемиолошки/санитарно  хигиенски  
увид при вонредни состојби  (единечна 
цена) 

1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Министерство за здравство

 

Седмодневни извештаи за движење на грип од 40-20 недела  20.000,00 неделен 

Теренски епидемиолошки увид за превземање мерки во ЦЈЗ 
поепидемиолошкииндикации   и  ургентни состојби 

30.000,00 увид 

теренскиувидизаелиминацијанаавтохтонитеморбили и 
конгениталнарубеола 

30.000,00 увид 

Следење на релизација на оперативните планови за елиминација на 
морбили/рубеола и полиомиелит преку теренски увиди во 10-те ЦЈЗ   

30.000,00 квартално 

Следење на релизација на плановите за спроведувањето 
наконтинуирана имунизација преку теренски увиди во 10-теЦЈЗ   

30.000,00 квартално 

Следење на маларија,тропски и карантински ургентни состојби и 
институции кои се вклучени во следење, дијагностика и терапија на 
карантинскизаболувања, 

30.000,00 квартално 

Информирање за трендовите на движење на заразните заболувања, 
доставување на  стандарди и  упатства 

25.000,00 квартално 

Следење на имплементација на активности согласно Оперативниот 
план за справување со вирусот наз ападен нил (West Nile virus) 

25.000,00 квартално 

Следење на грипот и други вирусни респираторни заболувања и 
лабораториско докажување 

25.000,00 квартално 

Следење на системот за синдромско пријавување АЛЕРТ 50.000,00 квартално 

Следење на активностите за спречување и сузбивање на 
интрахоспитални инфекции преку теренскиувидиво ЦЈЗ и земање на 
материјали за микробиолошки анализи по потреба 

30.000,00 квартално 

Лабораторискапотврдана  West Nile virus(10) 1.100,00 анализа 

Лабораторискапотврданареспираторнивирусни(200) 1.480,00 анализа 

Лабораториска .потврданаморбили,рубеола(100+200) 1.100,00 анализа 

Лабораториска .потврданагрип  (Real PCR)(200) 4.600,00 анализа 

Вирусолошка анализа на вода ( 15) 4.500,00 анализа 

Извештај со проценка за вирусолошка анализа на вода (2) 20.000,00 анализа 

Филтер станици увиди со извештај  30.000,00 квартално 
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Квартален мониторинг,координација и верификација на 
програмските активности над  ЦЈЗ со извештај од областана 
епидемиологијата 

100.000,00 квартално 

Стручно методолошка помош одобласта на епидемиологијата 50.000,00 квартално 

Внес и компјутерско-статистичка обработка на податоци од интерес 
согласно закон за евиденции воздравство 

100.000,00 квартално 

Стручнометодолошкапомошодобластанастатистика 50.000,00 квартално 

Збирни извештаи за кадар и извршена работа за 2015 година и 2016 
година од областана статистика (2) 

25.000,00 извештај 

Изработка н а публикации од областа на статистиката (7) 25.000,00 публикација 

Изработкана Регистри на пациенти болни од рак , дијабетза РМ за 
2016 

30.000,00 регистер 

Анализиза: амбулантно поликлинички морбидитет , искористеноста 
на болничките капацитети  и болничкиот морбидитет и морталитет во 
РМ за 2016 

30.000,00 анализа 

Извештај за здравјето нанаселението во Република Македонија во 
2016 г. 

30.000,00 извештај 

Извештаи од делот на социјалнамедицина и промоција 
(советувалиште репрод.пушење) 

50.000,00 квартално 

Извештајзареализиранипромотивниактивностиво 10-те ЦЈЗ  25.000,00 квартално 

Стручно методолошка помош од областа на социјална медицина со 
промоција 

50.000,00 квартално 

Квартален мониторинг, координација и верификација на 
програмските активности над  ЦЈЗ со извештај од областа на социјалн 
медицина со промоција 

100.000,00 квартално 

Здравственапромоција – здравствено воспитување (спроведување на 
промотивни акции и кампањи, едукативни трибини) 

100.000,00 квартално 

Извештај за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење, 
согласно програмските активности(2х) 

30.000,00 квартално 

Извештај здравстениот ризик  и квалитет на површински води(2х) 30.000,00 извештај 

Извештај со оцена на морбидитетот на респираторните заболувања 
кај предучилишни  и училишни деца на национално ниво 

50.000,00 извештај 

Извештај за анализа и проценка на здравствениот ризик на 
безбедноста на храната и предметите кои се во допир со храната. 

50.000,00 извештај 

со проценка на ризикот од алиментарен дневен внес на хемиски 
контаминент 

50,000,00 извештај 

Информација просечниот дневен алиментарен внес на резидуи на 
пестициди и  микотоксини 

30.000,00 информација 
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Извештај за Проценка на ризикот од алиментарен дневен внес на 
хемиски контаминенти-пестициди,микотоксини 

50.000,00 извештај 

Извештај за проценка на здравствениот ризик на безбедноста на 
храната вообразовни, здравствени институции и старечки домови.  

50.000,00 извештај 

Анализа на пестициди во храна ( 100) 1.500,00 анализа 

Анализа на микотоксини во производи(80) 1.500,00 анализа 

Извештај со проценка на просечниот дневен внес на макро и 
микронутриенси на населението во Република Македонија 

50.000,00 извештај 

Извештаји за нутритивниот квалитет за исхраната на болните во 
Република Македонија 

50.000,00 извештај 

Извештајзасостојбитекајдецатавоодноснастепенитеназдебеленост/ 
потхранетост,  порегиони и нанационалнонивоза РМ 

50.000,00 извештај 

Извештај за наодите на ниво на бучава и категоризација на ризикот со 
мерки за превенција или санација 

50.000,00 извештај 

Информацијазапроценканаекспозицијата и идентификација на 
здравствениот ризик на експонирани работници 

50.000,00 информација 

Следење на јонизирачко зрачење на амбиентале нвоздух- 
надворешно гама зрачење 

300.000,00 квартално 

Следење на јонизирачко зрачење на воздух, вода, почва, храна Ср90 75.000,00 квартално 

Следење на јоизирачко зрачење ,вода , воздух, почва  алфа и бета 300.000,00 квартално 

Следење на гама зрачење вода , воздух,почва и храна 6.000,00 квартално 

Квартален извештај за наодите со коментар  20.000,00 квартално 

Набавка радон детектор (2000) 2.000.000,00 еднократно 

Лабораториска подготовка  и  отчитување на пасивни радон 
детектори(2000)   

250,00 анализа 

Мерење на радон во почва 300,00 анализа 

извештај за радон активности (2х) 25.000,00 
извештај 

Оддржување и функционирање на инфо телефонската линија за 10 
месеци  (5 во лето и 5 во зима) 

3.000,00 месечно 
 

Оддржување и функционирање на веб страна и  откупување на СМС 
пораки  (10 месеци) 

1.000,00 месечно 

Печатење на флаер за климатски промени(22.500)и 10.000 за радон) 10,00 флаер 

Стручно методолошка помош од областа на санитарна хигиена со 
здравствена екологија 

50.000,00 квартално 

Квартален мониторинг,координација и верификација на 
програмските активности над  ЦЈЗ со извештај од областа на 
санитарнахигиена со здравственаекологија 

100.000,00 квартално 

Изработка на мислења и стручна проценка на елаборати од аспект 
заштита на здравјето 

50.000,00 квартално 
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Анализа  лабораториска на  примерок од мобилна мерна  станица  50.000,00 анализа 

 
За реализација на програмата за 2017 година  потребни се  следните средства по извршители  
прикажани во табела број 3.  
Во  зависност од степенот на реализација  на активностите, финансиските средства  може да се 
прераспределуваат  помеѓу извршителите.  

 
Табела број 3 

 Извршители 
Вкупен износ (ден.) 

А ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - Скопје 13.500.000,00 

Б Институт за медицина на  труд - Скопје 250.000,00 

В 
Медицински факултет Скопје-Институт за епидемиологија 
со биостатистика и медицинска информатика 300.000,00 

Г ЈЗУ„Завод за физикална медицина и рехабилитација 720.000,00 

Д 
Министерство за здравство      
 (вонредни/кризни состојби) 2.500.000,00 

Ѓ ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ  

1. Центар за јавно здравје – Штип 2.000.000,00 

2. Центар за јавно здравје - Тетово 3.000.000,00 

3. Центар за јавно здравје - Струмица 2.000.000,00 

4. Центар за јавно здравје – Прилеп 2.300.000,00 

5. Центар за јавно здравје – Скопје 5.000.000,00 

6. Центар за јавно здравје – Куманово 3.930.000,00 

7. Центар за јавно здравје – Охрид 2.500.000,00 

8. Центар за јавно здравје – Кочани 2.100.000,00 

9.  Центар за јавно здравје – Битола 2.400.000,00 

10. Центар за јавно здравје – Велес 3.500.000,00 

 ВКУПНО: Ѓ 28.730.000,00 

 ВКУПНО:  А+Б+В+Г+Д+Ѓ 46.000.000,00 

 Основен буџет 36.000.000,00 

 Сопствени средства на МЗ 10.000.000,00 
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Вкупните средства за реализација на оваа програма ќе се обезбедат од Буџетот на 
Република Македонија за 2017 година во износ од 36.000.000,00 денари и од сопствени 
средства на Министерство за здравство во висина од 10.000.000,00 денари. 
 Исплатата на средствата по Програмата ќе се врши квартално од страна на 
Министерството за здравство, врз основа на доставените фактури и верифицирани 
извештаи.   
Фактурирањето ќе се врши по утврдените програмски цени кои се составен дел на 
Програмата, на стандарден образец за фактура, објавен на веб страната на 
Министерството за здравство, со извештај во прилог. 

Следење на спроведувањето на Програмата врши Министерството за здравство и по 
потреба поднесува Извештај до Владата на Република Македонија. 
Програмата ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на 
Република Македонија за 2017 година во износ од 46.000.000,00 денари, Раздел 19001-
Министерство за здравство, Потпрограма 53-Превентивна здравствена заштита.  
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