
 

 
 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

 
на 

 
Програмата „Здравје за сите“ за 2020 година 

 
Опис на постигнувања 

 
1. Надоместок за ангажирање на тимовите кои ќе одат на терен -извршени се 

здрвествени прегледи од Здравствените домови 
 

2. Обработка на податоци од мерењата при здравствениот преглед и извештај- 
доставен извештај за 2020 година 

 
3. Материјални трошоци (кутии, алкохол, бензин, вода, безалкохолни пијалоци и 

друго) 
-спроведени акциј од старана на здравствените домови 

 
4. Активности за превентивни прегледи при топлотни бранови 
 
5. Обуки на здравствени работници на тема – откажување од пушење 

 
6. Организирање на кампања за здрав живот 

 
7. Трошоци за гориво за Рурални Концесионери (над 25 км одалеченост и 

минимум 200 Пациенти) 
 

8. Промотивни активности за превенција и контрола на незаразни болести 
 

9.  Обуки на здравствени работници на тема сексуално и репродуктивно 
здравје во општини каде има поголем број на лица со попреченост 

 
 

10.  Обуки за здравствени работници за работа со деца со пречки во развојот и 
лица со попреченост жртви на насилство во општини каде има поголем број 
лица со попреченост 

 
11. Проект Ало докторе 



Извештај за програмска и буџетска реализација на активностите 
финансирани од основниот буџет на Министерството за здравство и 
буџетот на самофинансирачки активности 

 
 

Ста
вк 
а 

 
Активност 

 
Единица/ 
вредност 

 
Извршители 

 
Износ 
во 
денар
и 

Реализи
ра н 
обем на 
активно
ст 

и 

 
Потрош
ен и 
средств
а 

1. Надоместок 
за 

3.000,00 (една  594.000,00 126.000,00 21% 

 ангажирање 
на 

посета тим 
лекар, 

    

 тимовите кои сестра и возач) 
(по 

3
3 

   

 ќе одат на 6 посети 
годишно) 

Здравствени    

 Терен 
 
Материјални 
трошоци 
(кутии, 
алкохол, 
бензин, вода, 
безалкохолни 
пијалоци и 
друго) 

33*6*3.000,00 
 
 
 
 
33*30.000,00 
(годишно) 
 
 

Домови 
 
 
 
33 
Здравствен
и 
домови 

 
 
 
 
 
 
      
396.000,00 
 
      
990.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
      
109.000,00 
       
       
235.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
    27,5% 
 
 
    23,7% 

2. Обработка на  Институт за 
јавно 

100.000,00 100.000,00 100% 

 податоци од здравје на    
 мерењата при Република    
 здравственио

т 
Македонија    

 преглед и     
 извештај     
3 Активности за 33*10.000,00 33 Здравствени 160.000,00 ------ 0% 

 превентивни  домови   
 прегледи при     
 топлотни     
 бранови     
4. Истражување, Извештај за Институт за 

Јавно 
80.000,00 80.000,00 100% 

 мониторинг и остварено здравје    
 евалуација за истражување     
 причините за      
 немотивирано

с 
     

 Т на 
пациентите 

     

 за прекин на      
 пушење      
 5. Обуки на 

здравствени 
работници на 
тема – 
откажување од 
пушење 

Подготвен модул 
печатени 
едукативни 
матерјали и 
одрќани 4 
семинари со 

Институт за 
Јавно 
здравје 

    
  
150.000,00 

 
 150.000,00 

 
   100% 



вклучениздравств
ени работници 

6 Организирањ
е на кампања 
за здрав 
живот 

Организирање на 
прес 
конференцииво 
ТВ Емисии, 
дистрибуција на 
брошури за здрав 
живот и Орално 
здравје 

Институт за 
Јавно 
здравје 
 

200.000,00  200.000,00    100% 

7. Трошоци за (10% од цената 
на 

Здравствени  144.806,00 100% 

 гориво за 
Рурални 
доктори (над 
25 км 
оддалеченос
т и минимум 
200 

литар гориво 
за 
соодветното 
возило на 
поминат 
километар 
,сметано според 

домови(рурални
т 
 е доктори) 

20.000 
 
 

Сретствата 
се 
доплатени 
од 
вкупниот 
буџет 

 

 пациенти) видот на 
горивото 

    

  што го користи     
       
  возилото)     

8. Промотивни 
активности за 
превенција на 
незаразни 
болести 

Одбележување 
на денот на 
срцето и други 
активности кои се 
поврзани со 
превенција од 
кардиоваскуларн
и заболувања и 
фактори  на 
ризик 

Клиника за 
кардиологија во 
соработка со 
граганско 
здружение од 
областа 

300.000,00 300.000,00 100% 

9. Обуки на 
здравствени 
работници 
на тема 
сексуално 

Подготрвен 
модул- 
печатениедукат
ивн и матерјали 
и одржани 8 

Институт за 
Јавно здравје 
Со 
Медицинс
ки 
факултет 
Скопје- 

100.000,00 ---- 0% 

 
 

 и 
репродуктив
но здравје во 
општини 
каде има 
поголем број 
на лица со 
попреченост 

семинари со 
вклучени по 
50 
здравствени 
работници 
по семинар 

Центар за 
семејна 
медицина 

   



10. Обуки за 
здравствени 
работници за 
работа со 
деца со 
пречки во 
развојот и 
лица со 
попреченост 
жртви на 
насилство 
во општини 
каде има 
поголем 
број лица 
со 
попреченост 

Подготрвен 
модул- 
печатениедукат
ивн и матерјали 
и одржани 8 
семинари со 
вклучени по 
50 
здравствени 
работници 
по семинар 

Медицински 
факултет 
Скопје- Центар 
за семејна 
медицина 

100.000,00 - - - - 0% 

11. Проект 
Ало 
докторе 

22 доктори, Здравствен 
дом Скопје 

1.600.000 1.539.050 100% 

    3.800.000   

 ВКУПЕН 
БУЏЕТ 

  3.800.000   

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Преглед на исплатени средства по извршители на програмата 

 
Извршители Износ на исплатени 

средства 
Институт за јавно здравје 530.000,00 
Медицински Факултет-
Центар за семејна 
медицина 

 
0 

Промотивни активнсти за 
превенција на незаразни 
болести 

                              300.000,00 

 ПЗУ -Рурални Д-ри 
Концесионери 

                            144.806,00 

Зд Скопје 1.539.050,00 
Зд Битола - 3.000,00 
Зд Прилеп - 10.000,00 
Зд Ресен - 6.000,00 
Зд Демир Хисар - 24.000,00 
Зд Крушево - 0 
Зд Охрид 8.000,00 



Зд Струга - 6.000,00 
Зд Кичево - 24.000,00 
Дебар - 0 
Вевчани - 6.000,00 



М.брод - 0 
Ростуше - 22.000,00 
Тетово 0 
Гостивар - 0 
Куманово - 18.000,00 
Кратово - 6.000,00 
Крива паланка - 6.000,00 
Штип - 27.000,00 
Кочани - 0 
Свети николе - 15.000,00 
Пробиштип - 9.000,00 
Виница - 6.00,00 
Берово 0 
Делчево - 6.000,00 
Пехчево - o 
Велес - 21.000,00 
Неготино - 6.000,00 
Кавадарци - 0 
Струмица- 0 
Гевгелија 0 
Радовиш - 0 
Валандово 0 
Липково 6.000,00 
Вкупно  

 
 
                      
 

ВКУПНО --------------------------------------------2.748.856,00 

ОСТАНАТИ СРЕТСТВА                                        1.051.144,00 
 
                Програмата Здравје за сите за 2020 г е реализирана 72.34% 

 
 

Форматот на извештајот за програмска и финансиска реализација на Програмата е 
подготвен во скоп на активностите за Отворено Владино Партнерство усвоени од 
Владата на РСМ, а во насока на унапредување на фискалната транспарентност. 
Форматот на извештајот е подготвен од Министерството за здравство и Здружението за 
еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ. 
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