
 

 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на 

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 година 

 
 
 
 

1. Опис на постигнувања  

Вид на активност Обем на активноста 
I. Едукација на лекари и медицински персонал за 2018 година Измена на Закон за медицински 

студии и континуирано стручно 
усовршување на докторите на 
медицина.  

II. Специјализации, супспецијализации на лекари од Република 
Северна Македонија во странство 

Продолжување на 23 специјализации 
во Србија, Хрватска и Словенија, 
Германија  и една субспецијализација 
во Англија. 

III. Ангажирање на стручни медицински лица од странство - ангажирање на странски доктор од 
Србија за едукациjа на  доктори од ЈЗУ 
Универзитетска клиника за 
гинекологија и акушерство - Скопје од 
областа на перинатологија - 
неонатална интензивна терапија;  
- ангажирање на странски доктор од 
областа на офталмологија и едукација 
на лекари од ЈЗУ Универзитетска 
клиника за очни болести;  
- ангажирање на двајца странски 
лекари од Србија и Турција од областа 
на трауматологија и ортопедија, со 
посебен аспект на спинална хирургија. 

IV. Едукации во установата Медицински 
Симулациски Центар Скопје 

Реализирани едукации за: 
- 791 слушатели по модул за 
медицинска опрема и работа со 
санитетско возило на вработени лица 
во службите за итна помош во ЈЗУ 
Здравтсвени домови,  
- 235 специјализанти по модул за Basic 
life support за специјализанти од 
Медицинскиот факултет од Скопје и 
Штип,  
- 220 специјализанти по модул за 
advanced life support за 
специјализанти од Медицинскиот 



 

 

факултет од Скопје и Штип,  
- 51 специјализанти по модул за Basic 
life support за специјализанти од 
Медицинскиот факултет од Скопје и 
Штип,  
- 407 слушатели за модул за BSL 
LIFEPACK 15 defibrilator I ASL modul на 
вработени лица во службите за итна 
помош во ЈЗУ Здравствени домови. 

V. Кофинансирање на специјализација, односно 
супспецијализација на здравствените работници и здравствените 
соработници вработени во приватни здравствени установи, други 
правни лица и невработени 

Продолжување на кофинансирање на 
155 специјализации 

 

2. Буџетска реализација на активностите финансирани од основниот буџет на 

Министерство за здравство и буџетот на самофинансирачки активности  

Вкупно реализирани средства: 31.098.591,00 денари 
- од самофинансирачки буџет на МЗ: 16.662.663,00 денари 

- од Буџет на РСМ: 14.435.928,00 денари



 

 

 


