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Предмет: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2022 ГОДИНА НА  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

                                                                                                                                                                                                

1. ПРОГРАМИ  

 

Во среднорочниот стратешки план на Министерството за здравство, дефинирани се три (3) комплексни стратешки програми, кои 
имаат специфика на континуитет, а нивното следење е поставено на поширока временска рамка. Стратешките програми содржат 
осум (8) потпрограми кои понатака се разгрануваат во еден нѝз од многубројни мерки. 

Програми на Министерството за здравство дефинирани во среднорочниот план 

Здравствена заштита ориентирана кон заедницата на сите нивоа – една од најкомплексните програми во планот која е 
претставена преку три подпрограми, преку кои се обезбедува и следи здравствената заштита на населението на сите три нивоа: 
превентивно, примарно и секундарно ниво.  

Здравствена заштита ориентирана кон заедницата на сите нивоа: 

- превентивна здравствена заштита  

- примарна здравствена заштита 

- куративна здравствена заштита 
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Модернизација и унапредување на здравствениот систем согласно стандардите на ЕУ – оваа програма има за цел да воспостави 
здравствен систем со дефинирани стандарди, кои ќе се мерат преку двете потпрограми: модернизација на здравствениот систем и 
негова информатичка интеграција  

• Модернизација и унапредување на здравствениот систем согласно стандардите на ЕУ 

- модернизација на објектите на јавните здравствени установи   

- интегриран здравствен информатички систем  

• Оддржлив систем на здравствена заштита, подобрен квалитет и ефикасност или третата програма на планот на 

Министерството за здравство, која во себе опфаќа три потпрограми кои се однесуваат на следните три аспекти:  

-квалитетен, ефикасен и оддржлив здравствен систем 

-здравствено осигурување по начелото за заемност, солидарност и правичност 

-професионален развој, достапност и подобра соработка 

Стратешкиот план 2022-2024 година, преку дефинираните три програми и осумте потпрограми, како и редефинираните, потврдени 
и нови развојни мерки и активности содржани во програмите/потпрограмите, се во функција на остварување на четиригодишната 
Владина програма 2020-2024 година, утврдените приоритети и цели на Владата на Република Северна Македонија, но 
истовремено и во функција на остварување на приоритетите и целите на Министерството за здравство. 

Следува приказ на поврзаноста на стратешките цели и приоритети на Владата на Република Северна Македонија утврдени во 
“Oдлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2022 година” Службен весник 
на Република Северна Македонија број 97 од 29.04.2021 година, Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија 
за период 2020-2024, планови за реформски приоритети, развојните стратешки плански документи, секторските стратегии, 
проценката на актуелните општествено-економски и социјални состојби и обврските превземени од меѓународните договори, 
здравствените стратегии и останатите стратешки документи од областа” со целите и приоритетите на Министерството за здравство 
и поставените програми во планот. 
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Стратешката програма “здравствена заштита ориентирана кон заедницата на сите нивоа” која вклучува три потпрограми: 
превентивна, примарна и куративна здравствена заштита, е во функција на остварување на следните приоритети и приоритетни 
цели на Владата на Република Северна Македонија: 

- обезбедување забрзан економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните; 

- справување со светската пандемија предизвикана од корона вирусот (covid19); 

- заштита на животна средина, зелен развој, намалување на аерозагадувањето и влијанието на климатиските промени 

и приоритетни цели: 

✓ jакнење на јавно здравствените капацитети, обезбедување на квалитетен и интегриран, ефикасен и долгорочно-

финансиски одржлив здравствен систем  

✓ достапни здравствени услуги на сите нивоа, квалитетна здравствена заштита и воспоставување на систем за следење на 

здравствениот статус на населението 

✓ подобрување на квалитетот на животот на старите лицa и обезбедување достоинствена старост 

✓ ефективно, ефикасно и инклузивно креирање политики, стручна, професионална и департизирана администрација и 

одговорно, отчетно и транспарентно работење на институциите 

✓ инвестиции во инфраструктурата на здравствениот систем, човечки ресурси, опрема, понапредни методи и терапии 

✓ унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива 

во креирањето на политиките и буџетите 

✓ унапредување на системот на социјална сигурност и воспоставување на децентрализирани механизми на социјални услуги 

✓ унапредување на системот на локална самоуправа, децентрализација на власта и зајакнување на капацитетите на 

општините 

✓ унапредување на концептот и практиките за општествена одговорност 

✓ унапредување на околината во која функционира и се развива граѓанското општество кое придонесува во зајакнување на 

демократското управување и воспоставување на структурен дијалог со граѓанското општество 

✓ промовирање политики базирани на аргументи и емпатија, рушење на бариерите за лицата со попреченост и нивните 

семејства 

✓ грижа за сите врз основа на социјалните вложувања како начин на поддршка на граѓаните 
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✓ спроведување на политики за хумано планирање и уредување на просторот  

✓ планирање и оддржливо користење на просторот и природните богатства, зголемување на учеството на обновливите 

видови на енергија во финалната потрошувачка на енергија и заштита на животната средина  

 

Приоритети на Министерството за здравство кои се однесуваат на програмата ”здравствена заштита ориентирана кон заедницата 
на сите нивоа”: 

• Зајакнување на здравствените услуги на сите нивоа и подобрена организација на здравствена заштита 

• Ефикасен и достапен систем на здравствена заштита 

• Подобрен здравствен статус на населението 

• Воспоставување на систем преку кој ќе се следи здравствениот статус на населението 

• Справување со Ковид кризата 

Во функција на горенаведените приоритети, утврдени се следните приоритетни цели:  

▪ воведување на превентивни мерки кои се ориентирани кон поединецот граѓанин/пациент, заедницата и населението во 

целост - граѓаните во центарот на здравствениот систем 

▪ воспоставување на комплекс на специфични активности за превенција, рана детекција, спречување и сузбивање на одредени 

појави/состојби во здравството 

▪ воведување на постапки за редовно следење на здравствениот статус на населението со што ќе се овозможи идентификација 

на барањата на здравствени услуги и сознанија за приоритетните болести на нашата територија 

▪ воспоставување на систем за следење и контрола на заразните и незаразните болести, рано откривање и предупредување  

▪ зголемено покривање на населението со вакцини и воведување на нови вакцини согласно потребите 

▪ намалена стапка на смртност  

▪ подобрување на системот на заштита на лицата со посебни потреби и старите и неподвижни лица во тешка состојба  

▪ подобри примарни здравствени услуги на населението во руралните и оддалечените места  
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▪ осовременување на службата за Итна Медицинска Помош 

▪ зајакнување на чувството и одговорност на поединецот за сопственото здравје и здравјето на другите и зголемена едукација 

на населението за водење на здрав начин на живеење,  превенција од болести и здравствена екологија 

▪ јасно дефинирани надлежности на општините од аспект на  здравствена грижа во рамки на единиците на локалната 

самоуправа  

▪ преземање мерки за обезбедување на чист воздух, вода и хигиена на храната 

 

Втората стратешка програмата “Модернизација и унапредување на здравствениот систем согласно стандардите на ЕУ” со двете 
потпрограми кои ги содржи: модернизација на објектите на ЈЗУ во РСМ и интегриран здравствен информатички систем, ги 
остварува следните приоритети утврдени во “Oдлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна 
Македонија во 2022 година” Службен весник на Република Северна Македонија број 97 од 29.04.2021 година: 

- обезбедување забрзан економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните 

- справување со светската пандемија предизвикана од корона вирусот (covid 19) 

- модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за 

граѓаните  и деловните субјекти 

- заштита на животна средина, зелен развој, намалување на аерозагадувањето и влијанието на климатиските промени 

 

и приоритетни цели: 

✓ јакнење на јавно здравствените капацитети, квалитетен и интегриран, ефикасен и долгорочно-финансиски одржлив 

здравствен систем  

✓ достапни здравствени услуги на сите нивоа, квалитетна здравствена заштита и воспоставување на систем за следење на 

здравствениот статус на населението   

✓ инвестиции во инфраструктурата на здравствениот систем, човечки ресурси, опрема, понапредни методи и терапии 

✓ реконструкција и обезбедување на енергетска ефикасност на јавните згради 

✓ опремување на сите одделенија за интезивна нега со модерна опрема, кревети, респиратори, рентген машини и сите 

останати потребни апарати за обезбедување на врвна здравствена заштита 
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✓ дигитализација при испораката на услугите за граѓаните и бизнисите развивање механизми за воспоставување на модерни 

технологии 

✓ спроведување на политики за хумано планирање и уредување на просторот  

✓ планирање и оддржливо користење на просторот и природните богатства, зголемување на учеството на обновливите видови 

на енергија во финалната потрошувачка на енергија и заштита на животната средина  

✓ фискална оддржливост и поддршка на економијата со инвестиции во инфраструктурните проекти 

✓ креирање на сеопфатен Национален развоен план за долгорочен и одржлив развој запазувајќи ги принципите на 

инклузивност, кохерентност и транспарентност 

✓ задржување на макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и на вработеноста, 

✓ промовирање политики базирани на аргументи и емпатија, рушење на бариерите за лицата со попреченост и нивните 

семејства 

✓ ефективно, ефикасно и инклузивно креирање политики, стручна, професионална и департизирана администрација и 

одговорно, отчетно и транспарентно работење на институциите  

✓ подобрување на квалитетот на животот на старите лицa и обезбедување достоинствена старост 

Приоритети на Министерството за здравство кои се однесуваат на програмата “модернизација и унапредување на здравствениот 

систем согласно стандардите на ЕУ” се следни: 

 
1. Модерен и унапреден здравствен систем и подобар квалитет на здравствена заштита и здравствени услуги за 

населението  

2. Инвестиции во здравствениот систем во делот на инфраструктура, опрема, човечки ресурси и понапредни методи и 

терапии 

3. Набавка на медицинска опрема во јавните здравствени установи на Република Северна Македонија, со цел 

подобрување на состојбата и поквалитетна здравствена заштита. 

4. Целосна енергетска ефикасност на сите здравственми домови и болници 
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5. Зајакнување на капацитетите на јавното здравство преку функционално поврзување на сите нивоа на здравствена 

заштита - Интегриран и ефикасен здравствен систем” 

6. Развиен концепт за Национален систем за електронски евиденции во здравството  

7. Воведување на целосно електронско здравство  

 

Во функција на горенаведените приоритети, утврдени се следните приоритетни цели:  

▪ подготовка на транспарентен систем за проценка и поставување на приоритетни инвестиции во здравствените установи во 

согласност со планот на капацитетите (мрежата на установи) 

▪ модернизација и унапредување на здравствениот систем - изградба на нов, современ и функционален Универзитетски 

Клинички Центар 

▪ подобрување на условите на здравствена грижа на граѓаните -инфраструктурни промени - изградба, реконструкција, 

надградба и доградба на објектите на јавните здравствени установи  

▪ опремување на здравството со современа медицинска опрема 

▪ интегриран здравствен информатички систем за информатичко комуникациска технологија Е-здравство, преку кој ќе се 

направи интеграција на здравствените установи и нивно мрежно работење, со цел воспоставување на капацитети за 

планирање,  функционирање и следење на здравствениот систем  

▪ систем за електронски евиденции во здравството и негово воспоставување преку кој ќе се следи здравствениот статус на 

населението 
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Третата стратешка програма “Одржлив систем на здравствена заштита, подобрен квалитет и ефикасност“ со потпрограмите: 
квалитетен, ефикасен и оддржлив здравствен систем; здравствено осигурување по начелото за заемност, солидарност и 
правичност; професионален развој, достапност и подобра соработка ги остварува следните приоритети утврдени во “Oдлука за 
утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2022 година” Службен весник на 
Република Северна Македонија број 97 од 29.04.2021 година: 

- обезбедување забрзан економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните 

- справување со светската пандемија предизвикана од Корона вирусот (covid 19) 

- успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија 

- квалитетно образование достапно за сите согласно побарувачката на пазарот на трудот 

- модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за 

граѓаните  и деловните субјекти 

 

и приоритетни цели: 

 

✓ фискална оддржливост и поддршка на економијата со инвестиции во инфраструктурните проекти 

✓ задржување на макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и на вработеноста, 

✓ фискална оддржливост и поддршка на економијата со инвестиции во инфраструктурните проекти 

✓ реформи во јавните финансии, подобрување на фискалната рамка, зајакнување на процесот на планирање и извршување 

на Буџетот на Република Северна Македонија, подобрување на наплатата на приходите, зајакнување на системот на јавни 

набавки, внатрешна и надворешна контрола и транспарентно известување 

✓ реформи во јавните финансии, подобрување на фискалната рамка, зајакнување на процесот на планирање и извршување 

на Буџетот на Република Северна Македонија, подобрување на наплатата на приходите, зајакнување на системот на јавни 

набавки, внатрешна и надворешна контрола и транспарентно известување 

✓ одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на правото и 

изградба на независни институции 

✓ креирање на сепфатен национален развоен план за долгорочен и одржлив развој запазувајќи ги принципите на 

инклузивност, кохерентност и транспарентност 
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✓ унапредување на концептот и практиките за општествена одговорност 

✓ јакнење на јавно здравствените капацитети, квалитетен и интегриран, ефикасен и долгорочно-финансиски одржлив 

здравствен систем  

✓ достапни здравствени услуги на сите нивоа, квалитетна здравствена заштита и воспоставување на систем за следење на 

здравствениот статус на населението   

✓ инвестиции во инфраструктурата на здравствениот систем, човечки ресурси, опрема, понапредни методи и терапии; 

✓ дигитализација при испораката на услугите за граѓаните и бизнисите развивање механизми за воспоставување на модерни 

технологии; 

✓ опремување на сите одделенија за интезивна нега со модерна опрема, кревети, респиратори, рентген машини и сите 

останати потребни апарати за обезбедување на врвна здравствена заштита 

✓ квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно исполнување на 

обврските од Спогодбата за стабилизација и асоцијација и другите правни акти кои регулираат билатералните односи со 

Европската Унија 

✓ успешно координирање на претпристапната помош од Европската Унија во насока на поголемо искористување на 

европските фондови достапни во земјата  

✓ зајакнување на капацитетот на ИПА структурите во извршување на доделените задачи за спроведување на Буџетот на 

Европската Унија во насока на трансфер кон структурите потребни за користење на Сруктурните и Кохезивните фондови на 

пристапување 

✓ унапредување на околината во која функционира и се развива граѓанското општество кое придонесува во зајакнување на 

демократското управување и воспоставување на структурен дијалог со граѓанското општество 

✓ унапредување на законодавството во развојот на родовата еднаквост и стратегии за превенција и заштита на жените од 

сите форми на родово базирано насилство, вклучувајќи го и семејното насилство 

✓ унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива 

во креирањето на политиките и буџетите; 

✓ грижа за сите врз основа на социјалните вложувања како начин на поддршка на граѓаните 

✓ унапредување на системот на социјална сигурност и воспоставување на децентрализирани механизми на социјални услуги 
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✓ промовирање на политики базирани на аргументи и емпатија, рушење на бариерите за лицата со попреченост и нивните 

семејства 

✓ содавање вредности на толеранција, правичност, еднакви можности, признавање на различностите, во 

мултикултурализмот и интеркултурната комуникација 

✓ ефективно, ефикасно и инклузивно креирање политики стручна, професионална и департизирана администрација и 

одговорно, отчетно и транспарентно работење на институциите 

✓ унапредување на системот на локална самоуправа, децентрализација на власта и зајакнување на капацитетите на 

општините 

 

Приоритети на Министерството за здравство кои се однесуваат на програмата “Одржлив систем на здравствена заштита, 
подобрен квалитет и ефикасност“ се следни: 

1. Квалитетен и долгорочно-финансиски оддржлив систем на здравствена заштита 

2. Интегриран и ефикасен здравствен систем, заснован на еднаквоста и солидарноста, базиран на реалните потреби на 

граѓаните  

3. Подобрени здравствени услуги 

4. Достапен систем на здравствена заштита на населението  

5. Транспарентно здравство - подобра дистрибуција на информациите до населението  

6. Здравствено осигурување по начелото за заемност, солидарност и правичност за сите државјани на Републиката 

7. Модернизација на едукативниот процес, проекција на потребите во здравствениот сектор и професионален развој на 

медицинскиот кадар 
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Во функција на наведените приоритети се утврдени следните приоритетни цели:  

▪ воспоставување на ефикасни механизми за одржливо финансирање на здравствените установи преку реализација на 

утврдените начини на финансирање - рационално искористување на средствата согласно потребите на населението 

▪ воспоставување на систем за Национални здравствени сметки  

▪ медицина заснована на докази 

▪ подобрување на организацијата на здравствена заштита  

▪ подобрување на условите на здравствена грижа на граѓаните 

▪ стандардизиран третман на сите заболувања и јасно дефиниран и единствен пакет на здравствени услуги, со цел секој 

пациент да добие иста нега во сите здравствени установи 

▪ достапна здравствена заштита на целото население што подразбира целосно здравствено осигурување на 

населението по начелото за заемност, солидарност и правичност 

▪ ослободување од партиципација на ранливите групи и на други одредени категории на здравствени осигуреници  

▪ професионален развој и подобра соработка  - зајакнување на капацитетите на човечки ресурси на сите нивоа во 

здравствениот сектор 

▪ изготвување на долгорочна проекција на потребите од здравствен кадар врз основа на повеќе индикатори 

▪ (број на вработени, возрасна структура и профил на кадарот, територијална дистрибуција, миграција од јавни во 

приватни здравствени установи, потреба од специјалистички и субспецијалистички кадар). Проекцијата ќе претставува 

основа за креирање на уписната политика на релевантните факултети, високи и средни школи. 

▪ обезбедување на подобри услови за работа на медицинскиот кадар, поголеми шанси за нивна специјализација, 

повисоки плати и воведување на други поволности, со цел да се спречи нивниот одлив во странство 
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▪ континуирана едукација на здравствениот кадар и усовршување и воведување на нови современи методи на 

лекување  

▪ воведување на телемедицински сервиси во одредени здравствени дејности 

▪ зголемување на платите на здравствените работници и соработници 

▪ транспарентно здравство –граѓанинот во центар на системот 

▪ подобрена соработка и размена на информациите меѓу сите заинтересирани страни 

▪ подобра дистрибуција на информациите до населението  

▪ подобрени фармацевтски услуги преку обезбедени високо квалитетни и со соодветна цена фармацевтски производи 

за населението, достапни за сите граѓани 
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2. ПЛАН ЗА РАБОТА  

 

 

А. ПРОГРАМИ И ПОТПРОГРАМИ ОД СТРАТЕШКИОТ ПЛАН НА ОРГАНОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

ПРОГРАМА: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА  
Поврзаност со ПРИОРИТЕТ НА ВЛАДА: 
 

- Обезбедување забрзан економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните; 

- Справување со светската пандемија предизвикана од корона вирусот (covid19); 

- Заштита на животна средина, зелен развој, намалување на аерозагадувањето и влијанието на климатските промени 

Поврзаност со ПРИОРИТЕТНАТА ЦЕЛ НА ВЛАДА: 
 

✓ Јакнење на јавно здравствените капацитети, квалитетен и интегриран, ефикасен и долгорочно-финансиски одржлив здравствен систем  

✓ Достапни здравствени услуги на сите нивоа, квалитетна здравствена заштита и воспоставување на систем за следење на здравствениот статус на населението 

✓ Подобрување на квалитетот на животот на старите лица и обезбедување достоинствена старост 

✓ Ефективно, ефикасно и инклузивно креирање политики, стручна, професионална и департизирана администрација и одговорно, отчетно и транспарентно работење на 

институциите 

✓ Инвестиции во инфраструктурата на здравствениот систем, човечки ресурси, опрема, понапредни методи и терапии 

✓ Унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите 

✓ Унапредување на системот на социјална сигурност и воспоставување на децентрализирани механизми на социјални услуги 

✓ Унапредување на системот на локална самоуправа, децентрализација на власта и зајакнување на капацитетите на општините 

✓ Унапредување на концептот и практиките за општествена одговорност 

✓ Унапредување на околината во која функционира и се развива граѓанското општество кое придонесува во зајакнување на демократското управување и воспоставување на 

структурен дијалог со граѓанското општество 

✓ Промовирање политики базирани на аргументи и емпатија, рушење на бариерите за лицата со попреченост и нивните семејства 

✓ Грижа за сите врз основа на социјалните вложувања како начин на поддршка на граѓаните 

✓ спроведување на политики за хумано планирање и уредување на просторот  

✓ Планирање и одржливо користење на просторот и природните богатства, зголемување на учеството на обновливите видови на енергија во финалната потрошувачка на енергија 

и заштита на животната средина  

Поврзаност со ПРИОРИТЕТОТ и приоритетната цел на Министерството за здравство кои се однесуваат на програмата ”ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ 
НИВОА”: 
 

• Зајакнување на здравствените услуги на сите нивоа и подобрена организација на здравствена заштита 

• Ефикасен и достапен систем на здравствена заштита 

• Подобрен здравствен статус на населението 

• Воспоставување на систем преку кој ќе се следи здравствениот статус на населението 

• Справување со ковид кризата  

Во функција на горенаведените приоритети, утврдени се следните приоритетни цели:  
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▪ воведување на превентивни мерки кои се ориентирани кон поединецот граѓанин/пациент, заедницата и населението во целост - граѓаните во центарот на здравствениот систем 

▪ воспоставување на комплекс на специфични активности за превенција, рана детекција, спречување и сузбивање на одредени појави/состојби во здравството 

▪ воведување на постапки за редовно следење на здравствениот статус на населението со што ќе се овозможи идентификација на барањата на здравствени услуги и сознанија за 

приоритетните болести на нашата територија 

▪ воспоставување на систем за следење и контрола на заразните и незаразните болести, рано откривање и предупредување  

▪ зголемено покривање на населението со вакцини и воведување на нови вакцини согласно потребите 

▪ намалена стапка на смртност  

▪ подобрување на системот на заштита на лицата со посебни потреби и старите и неподвижни лица во тешка состојба  

▪ подобри примарни здравствени услуги на населението во руралните и оддалечените места  

▪ осовременување на службата за Итна Медицинска Помош 

▪ зајакнување на чувството и одговорност на поединецот за сопственото здравје и здравјето на другите и зголемена едукација на населението за водење на здрав начин на 

живеење,  превенција од болести и здравствена екологија 

▪ јасно дефинирани надлежности на општините од аспект на  здравствена грижа во рамки на единиците на локалната самоуправа  

▪ преземање мерки за обезбедување на чист воздух, вода и хигиена на храната 

 
Цел на програмата: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА СИТЕ НИВОА: ПРЕВЕНТИВНО, ПРИМАРНО, СЕКУНДАРНО - ТЕРЦИЕРНО НИВО  

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

 

 

ПРОГРАМА: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Цел на потпрограмата ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА: 
Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво (2022): 

1.Број на организирани акции за крводарителството и број на единици крв 
Број на крводарителски акции 

2019=776 

крводарителски 

акции и 55.432 

единици крв 

(101.78%) 

2020=680 

крводарителски 

акции и 50.000 

единици крв 

2021 = 750 

крводарителски 

акции и 55.000 

 
За 2022 година планските обврски се 52.000 единици крв на 

годишно ниво  и околу 750 крводарителски акции Дефинирање и 

промовирање на бенефициите на крводарителите за користење 

на здраствени услуги и ослободување од плаќање на 

партиципација; подготвување на мобилна апликација за 

крводарителство;  организирање на форум, семинари и 

работилници и обуки за млади мотиватори за доброволно 

крводарителство и медиумска кампања за подигнување на јавна 

свест за доброволно крводарителство, медиумско преставување 

со кратки видео спотови и пораки, гостување во студиски и 

специјализирани емисии,поголема присутсност на социјалните 

мрежи и за анимирање за доброволното крводарителство со 
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единици крв  
 

вклучување на познати личности од политичкиот, верскиот, 

културниот и спортскиот живот. 

2.Број на лица опфатени со превентивните мерки за заштита на населението 
од бруцелоза;  

Број на новооткриени лица заболени од бруцелоза и  

Број на пациенти со рецидиви и ре-инфекции 

Лица опфатени со превентивните 

мерки  за заштита на населението од 

бруцелоза 

Новооткриени лица заболени од 

бруцелоза 

Број на пациенти со рецидиви и ре- 

инфекции 

Од вкупно регистрирани 254 заболени лица во овој десетгодишен 
период, најголем број на пријавени случаи има во 2012 (n=82). 
Просечниот број на регистрирани заболени лица на годишно ниво 
изнесува 25, а просечната инциденца за овој период – 1,2/100.000 
жители. 
 
Направени се 96 епидемиолошки теренски увиди (за рано 
откривање, дијагноза и пријавување на бруцелоза, при појава на 
заболен или бруцелоза кај животни),  
При теренските увиди, земени се 180 материјали за серолошко 

испитување на бруцелоза од сомнителни/професионално 

експонирани лица, за откривање на заболени лица.  

Направени се 329 лабораториски тестирања од кои 173 BAB теста 

и 156 Brucela Capt-тестови за дијагноза на бруцелоза. 

 
Бројот на заболени лица од бруцелоза во 2021 година, пријавени 
до Институтот за јавно здравје изнесува 2 (I=0,1/100.000) 
 
Еден од двата пријавени случаи е лице со реинфекција (повторно 
заразување), односно пред три или повеќе години веќе бил 
заболен од оваа болест и бил излекуван. 

3.Намален морбидитет на новороденчиња, намалена перинатална и 
доенечка како и матернална смртност  

Континуирано унапредување на 

системот на мониторирање на 

здравствениот статус на мајките и 

децата и ефикасноста на 

здравствената заштита 

 

4.Обезбедување на безбедна храна,вода, воздух и спречување на појава на 
заразни и незаразни болести кај населението 

  

5. Опфат над 95% на национално и регионално, и над 90% на локално ниво 
со сите вакцини, согласно Календарот за имунизација 

Опфат за 2021 година со сите вакцини 
согласно Календарот за имунизација 
на национално и регионално ниво  

Зголемување на опфатот со сите вакцини и ревакцини кои 
бележат понизок опфат од 95% на регионално и локално ниво, во 
целата Република, и континуирано одржување на опфат над 95% 
за вакцините кои го достигнале овој опфат 

6.Број на извршени тестирања  за туберкулозата и број на откриени и 
регистрирани заболени од туберкулоза 

Број на извршени тестирања 
 
Тенденцијата е да се намалува бројот 
(%) на новооткриени заболени со 
туберкулоза (2007 година запишани 
во регистерот биле 563 лица а во 2018 
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– само 216 лица)  
 
Број на новооткриени заболени лица  
 

7.Зголемување на бројот на извршени тестирања  и организиран скрининг 
за превенција од малигни болести 
 
 

број на лица опфатени со 

организираниот скрининг  

Намалување на инциденцата и смртноста на жените од рак на 

грлото на матката во Република Северна Македонија, за 

_________ % 

Намалување на морталитетот со КРК за 20-30% што подразбира 

200 спасени животи секоја година 

Зајакнување на кaпaцитeтот на здрaвствeните устaнoви зa 

спроведување на скрининг во поглед на кадар и опрема, за   

детекција на карцином на дојка во ран стадиум на жените  

8.Број на извршени тестирања и број на ново-дијагностицирани случаи на 
ХИВ според стадиум на инфекција, и  број (%) на лица кои го знаат својот 
ХИВ статус 

Број на новодијагностицирани случаи 

на ХИВ според стадиум на инфекција, 

и  број (%) на лица кои го знаат својот 

ХИВ статус 

Процент на лица кои се задржани на терапија 
Број и процент на лица опфатени со услуги за психосоцијална и 
врсничка поддршка и позитивна превенција во рамките на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни 
состојби и преку соработка со здруженија за поддршка на ЛЖХИВ. 
Цел: најмалку 90% од лицата со дијагностицирана ХИВ-инфекција 
Процент на лица кај кои е постигната супресија на вирусот; Цел: 

најмалку 90% од лицата што примаат АРТ 

9.Број на спроведени превентивни мерки и активности за подигнување на 
свеста кај граѓаните за здрав живот и број на опфатени лица со превентивни 
здравствени прегледи 

  

10.Опфат на сите ученици од основните училишта и тоа од 1,3,5,7,9 
оделение  и средните училишта од прв и четврти клас 

Број % на опфат во оснбовно, средно и 
високо образование 

100% опфат на сите деца од основните училишта  и тоа 1,3,5,7,9 и 
да бидат опфатени ученици од средно образование од први и 
четврти клас и сите студенти од прва година 

11.Број на превземени мерки согласно акцискиот план за подготвеност и 
одговор на здравствениот систем при справување со итни кризни состојби и 
катастрофи 

  

12.Имплементација на стратегијата за инклузија на Ромите 2022-2030 

година и број на остварени услуги од страна на ромските медијатори со цел 

подобрување на здравјето на Ромите и нивниот пристап до здравствената 

заштита 

10 ромски здравствени медијатори со 
договор на дело 

32 здравствени медијатори со договор на неопределено време  

13.*Спроведена епидемиолошка студија која ќе даде слика за оралното 
здравје на населението 

*Реорганизирана стоматолошка дејност/служба 

Имплементирана “Национална стратегија за превенција на орални 
заболувања кај децата до 14 год. во РМ 2018-2028 година”, и спроведени 
активностите од акциониот план за 2020 како и воспоставен систем на јавна 
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стоматолошка здравствена заштита во здравствените домови  

14.Број на извршени хируршки интервенции со помош на странски 
хирурзи 
Број на обучен кадар/тимови  

  

15.*Воведени мерки и активности за намалување на морбидитетот, 
онеспособеноста и предвремениот морталитет предизвикани од 
најчестите хронични незаразни заболувања (кардио и цереброваскуларни 
заболувања, малигни заболувања и шеќерна болест) 

  

16.*Воведена нова превентивна програма за скрининг на рак на кожа 
(меланом) 

  

 

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 1.ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО 
ЦЕЛ НА МЕРКА: ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ  НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО: ПОДДРШКА НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРВ ВО 
ДРЖАВАТА И СПАСУВАЊЕ НА МНОГУ ЖИВОТИ 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Број на организирани акции за крводарителството  Број на организирани акции за 
крводарителство во: 
2019 = 776 
2020 = 680 
2021 =  683 

2022 = Број на организирани акции за крводарителство околу 700 

Број на единици крв Број на единици крв во  
2019 = 55.432 
2020 = 50.000  
2021=53.133  

2022 = Број на единици крв 52.000   

Мерка  
1.ОРГАНИЗИРАЊЕ И 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

КРВОДАРИТЕЛСТВОТО 

 

Квартал 1 
Квартал 

2 
Квартал 3 Квартал 4 

  

1.Организација на 
крводарителство 

х х х x 8.320.000,00 Црвен крст на 
Република Северна 

Македонија 
Институт за 

трансфузиона 
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медицина 
Здравствени 

установи 
 

2.Здраствено-
воспитни и 
пропагандни 
материјали  
 

х х х х 1.794.329,99 Црвен крст 

3.Јубилејни 
признанија и 
мотивациони 
средства  

х х х х 581.999,09 
 

Црвен Крст  

4.Активности за 
крводарителство 
спроведени од 
страна на Институт 
за трансфузиона 
медицина 

х х х х 399.000,00 Институт за 
трансфузиона 

медицина 

5.Средства за 
партиципација  

    34.004.680,00 МЗ 

Во Република Северна Македонија крводарителството е доброволно и се спроведува преку крводарителски акции кои се организирани од страна на 
Црвениот крст на РСМ, а со помош на стручни тимови од Институтот за трансфузија медицина Скопје. 
Министерство за здравство во соработка со Институт за трансфузиона  медицина, утврдува потреби од единици крв, крвни продукти и резерви  и врши 
надзор над учесниците во спроведувањето на програмата и утврдување систем за квалитет.  
 
Во 2021 година, во текот на целата година се соочивме со предизвикот на пандемијата со Ковид-19  
Крводарителските акции во сите општински организации на Црвен крст (ООЦК) и Црвен крст на Град Скопје  продолжија да се одвиваат непречено со 
задолжителна примена на протоколите од страна на екипите на Институт за трансфузиона медицина, вработените и волонтерите во ЦКР и од самите 
крводарители. 
Процесот на истакнување на значењето на самиот чин крводарување, воспоставените протоколи како и промоциите на сите крводарителски акции и 
настани поврзани со крводарителството се одвиваа on-line. 
2022= Од планираниот резултат (одредница) на годишно ниво за 2022 година, исполнети се 50 % и тоа во: Чаир и 16 општински организации на Црвен 
крст и тоа: Битола, Велес, Виница, Демир Хисар, Делчево, Кавадарци, Крива Паланка, Неготино, Пробиштип, Свети Николе, Струга, Штип, Гази Баба, 
Карпош, Центар,  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

19 
Министерство за здравство на 
Република Северна Македонија 
Ministria e shëndetësisë  
Republika e Maqedonisë së Veriut 
 

 
+389 2  3112 500 
www.zdravstvo.gov.mk 

Ул. „50 Дивизија“ бр. 14, Скопје  
Република Северна Македонија 
Rr.Divizioni 50, nr.14 Shkup 
Republika e Maqedonisë së Veriut 
 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 2.ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО  
ЦЕЛ НА МЕРКА: ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО: СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ ЛУЃЕТО НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Број на лица опфатени со превентивните мерки  за заштита на населението од 
бруцелоза 

Во 2021 година направени се 96 
епидемиолошки теренски увиди 
(за рано откривање, дијагноза и 
пријавување на бруцелоза, при 
појава на заболен или бруцелоза 
кај животни)  
 
При теренските увиди, земени се 

180 материјали за серолошко 

испитување на бруцелоза од 

сомнителни/професионално 

експонирани лица, за откривање 

на заболени лица. 

  

Направени се 329 лабораториски 

тестирања од кои 173 BAB теста и 

156 Brucela Capt-тестови за 

дијагноза на бруцелоза. 

100% опфат на населението од ризични подрачја, заболени од 
бруцелоза и во подрачја каде што е откриена бруцелоза кај 
животни, како и сомнителни професионални експонирани 
лица 

Број на ново откриени на лица заболени од бруцелоза и број на пациенти со 
рецидиви и ре-инфекции 

Бројот на заболени лица од 
бруцелоза во 2021 година, 
пријавени до Институтот за јавно 
здравје изнесува 2 (I=0,1/100.000)  
 
Еден од двата пријавени случаи е 
лице со реинфекција (повторно 
заразување), односно пред три 
или повеќе години веќе бил 
заболен од оваа болест и бил 
излекуван 

Број на новозаболени и број на рецидиви намалено за 100% 
односно воспоставување целосна контрола на заболувањето 
од бруцелоза 

Мерка 
 

2.ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, 
СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО 

НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ 
НАСЕЛЕНИЕТО 

Активности Временска рамка за спроведување Финансиски средства 
2.000.000,00 
 
Буџетски:  

1.500.000,00 
 

Организациски 
облик/лице 

 
М-р Сања Саздовска 

 
Бурим Бајрами 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 
4 
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Самофинансирачки: 
500.000,00 

 
 

дипл.правник 
 
Слободанка Темова 

дипл.екк 

2.1.Епидемиолошки надзор на терен и 
истражување (625) 

х х х х 312.500,00 10-те Центри за јавно 
здравје 

2.2.Епидемиолошки анкети (442) х х х х 44.200,00 10-те Центри за јавно 
здравје 

2.3.BAB тест (897) х х х х 197.340,00 ЦЈЗ и ИЈЗ 

2.4.Brucella capt.тест (670) х х х х 603.000,00 10-те ЦЈЗ и ИЈЗ 

2.5.PCR (50) х х х х 175.000,00 ИЈЗ 

2.6.Едукативни семинари                      (6 
семинари) 

х х х х 150.000,00 ИЈЗ и Медицински 
факултет 

2.7.Предавања за население во рурални 
средини и експонирани работници (170 
предавања) 

х х х х 255.000,00 10-те Центри за јавно 
здравје 

 

2.8.Стручно методолошка помош (10) х х х х 50.000,00 ИЈЗ 

2.9.Специфична едукација по 
интервентна епидемиологија (2 
едукации) 

х х х х 50.000,00 Медицински 
факултет  

2.10.Печатење на флаери (16.296) х х х х 162.960,00 10-те Центри за јавно 
здравје 

и ИЈЗ 

Бројот на заболени лица од бруцелоза во 2021 година, пријавени до Институтот за јавно здравје изнесува 2 (I=0,1/100.000).  
Еден од двата пријавени случаи е лице со ре-инфекција (повторно заразување), односно пред три или повеќе години веќе бил заболен од оваа болест и бил излекуван.  
Во тековната 2021 година, нема регистрирани случаи на ре-цидивантна бруцелоза. За споредба, во 2020 година биле пријавени исто така 2 случаи на бруцелоза, а просечниот број на 
пријавени случаи на заболување од бруцелоза кај луѓе на годишно ниво, во периодот 1980-2020 година, изнесува 292 случаи. Заболените се регистрирани во 2 населени места, двете 
селски. 
Бројот на регистрирани заболени од бруцелоза во десетгодишниот период 2012-2021, бележи тренд на опаѓање. Трендот на опаѓање се задржува и доколку се исклучат последните години 
од анализите.  
Од вкупно регистрирани 254 заболени лица во овој десетгодишен период, најголем број на пријавени случаи има во 2012 (n=82). Просечниот број на регистрирани заболени лица на 
годишно ниво изнесува 25, а просечната инциденца за овој период – 1,2/100.000 жители. 
Бруцелозата во текот на 2021 година е регистрирана на територијата на два Центри за јавно здравје, по еден случај во ЦЈЗ Струмица и ЦЈЗ Тетово. Во претходниот десетгодишен период 
(2011-2020), просечниот број на зафатени ЦЈЗ/ПЕ на годишно ниво изнесуваше 12. Во 2021 година, вкупниот број на населби кои се зафатени со бруцелоза изнесува 2, двете селски (с.Старо 
Балдовци, Струмичко и с.Слатино, Тетовско), со по 1 заболено лице. Во десетгодишниот период 2011–2020, во просек на годишно ниво се регистрирале заболени лица од бруцелоза во 25 
населени места.  
Најмал број на зафатени населени места во овој период се регистрирани во 2020 година (2, со 2 заболени лица), додека најголем број населени места-69, со 96 заболени лица се 
регистрирани во 2011 година. 
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ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 3.АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА 

ЦЕЛ НА МЕРКА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА: НАМАЛУВАЊЕ НА МОРБИДИТЕТОТ И МОРТАЛИТЕТОТ НА МАЈКИТЕ И НОВОРОДЕНЧИЊАТА, ПРЕКУ 

ИНТЕГРИРАН ПРИСТАП ВО УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО НА МАЈКИТЕ И НОВОРОДЕНЧИЊАТА, КОЈ ГИ СОДРЖИ ВО СЕБЕ МЕРКИТЕ НА ПЛАНИРАЊЕ НА СЕМЕЈСТВОТО, ПРЕНАТАЛНАТА 

ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО ТЕКОТ НА ПОРОДУВАЊЕТО И ЛЕУНСТВОТО, КАКО И ПРИСТАП ДО СООТВЕТНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПАКЕТИ ЗА СОЦИЈАЛНО ВУЛНЕРАБИЛНИТЕ 

ПОПУЛАЦИОНИ ГРУПИ 

ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСПЕШНОСТ:  Појдовна основа Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Намален морбидитет на новороденчиња   

Намалена перинатална смртност   

Намалена доенечка смртност   

Намален морбидитет на мајки   

Намалена матернална смртност   

Намален % на живородени со ТТ под 2500 грама   

Појдовна основа 

• Континуирано унапредување на системот на мониторирање на здравствениот статус на мајките и децата и ефикасноста на здравствената заштита; 

• Подигање на информираноста и едуцираноста на населението за здрави животни стилови и правилно здравствено однесување во преконцепциски, антенатален, постнателен и 

во доенечкиот период, со фокус на ранливите категории на жени (жени Ромки, жени од руралните подрачја); 

• Унапредување на квалитетот и еднаквоста во пристапот до здравствените услуги за мајките и децата, со посебен фoкус на ранливите категории жени;s 

• Навремено откривање на заболувања кај новороденчињата, доенчињата и малите деца; 

• Јакнење на интерсекторската соработка и мобилизирање на партнерството во заедницата на сите релеванатни партнери во идентификација и решавање на здравствените 

проблеми на мајките и децата особено во намалувањето на бариерите и зголемувањето на достапноста на услугите; 

• Обезбедување навремен и ран пристап на секоја бремена жена до квалитетна  антенатална здравствена заштита (отстранување на сите видови на географски, финаниски и 

културолошки бариери особено кај вулнерабилните групи);  

• Намалување на диспаритетите во здравствената состојба кај жените и децата.  
 
Мерка 
  

3.АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И 

ДЕЦАТА 

Активности временска рамка за спроведување Буџетски:  
10.000.000,00 

Самофинансирачки:  
7.000.000,00 

 

Организациски облик/лице 

  

Иванка Стојаноски 

 

Бурим Бајрами дипл.правник 

 

Менсур Ибраими дипл екк. 

 

 

квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

Неонатален  скрининг за 
хипотиреоза за сите 
новородени 

х х х х 3.249.000,00 Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

Неонатален метаболен х х х х 6.000.000,00 Универзитетска клиника за 
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скрининг за целна 
популација за новородени 
сомнителни за метаболни 
заболувања 

детски болести - Скопје 

Неонатален скрининг за 
цистична фиброза 

х х х х 3.249.000,00 Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

Пилот скрининг за 
фенилкетонурија 

х х х х 1.710.000,00 Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

Пилот скрининг на слухот  
кај новороденчиња 

х х х х 1.500.000,00 Универзитетска клиника за 

уво нос и грло во соработка 

со јавните здравствени 

уставови 

Медикаментозен абортус 

 

х х х х 572.000,00 Универзитетска клиника за 

гинекологија и акушерство 

Скопје и Специјална болница 

за гинекологија и акушерство 

„Мајка Тереза “ -Скопје и 

јавните здравствени уставови 

Изготвување на 
Информација за 
здравствената состојба на 
мајките и децата за 2021 
година 

х х х х 10.000,00 Завод за здравствена 

заштита  на мајки и 

деца/Здравствен дом Скопје 

Бесплатни прегледи за жени 
кои претпреле сексуално 
насилство 

х х х х 30.000,00 Универзитетска клиника за 

гинекологија и акушерство - 

Скопје, 

Клиничка Болница  Тетово, 

Општа болница  Куманово 

Бесплатни прегледи и 
лабораториски прегледи во 
тек на бременост, поврзани 
со бременост, бесплатно 
породување за лица без 
документ за идентификција 

х х х х 80.000,00 Јавни здравствени установи 

Набавка на современи 
контрацептивни средства 
(орална контрацепција, 
спирали, кондоми) за жени 
од социјално-ранливи 
категории и жени со 
репетитивни абортуси 

х х х х 100.000,00 Универзитетска клиника за  

гинекологија и акушерство - 

Скопје, Клинички болници, 

Општи  болници и 

Специјална болница за 

гинекологија и акушерство  
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„Мајка Тереза“ - Скопје 

Финансиски средства за 
ангажирање на членовите 
на Државната комисија за 
биомедицинско 
потпомогнато оплодување 
согласно Закон за 
биомедицинско 
потпомогнато оплодување - 
неизмирени обврски за 
2021 година 

х х х х 500.000,00 Министерство за здравство 

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 4.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ (превентивна здравствена заштита) 
ЦЕЛ НА МЕРКА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ:  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, 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.  
Показател за успешност: Појдовна основа: ПЛАНИРАН РЕЗУЛТАТ (ОДРЕДНИЦА) НА ГОДИШНО 

НИВО: 

Индикатори на успешност на спроведување на главната цел се:  
- преваленција на болнички инфекции во селектирани временки 

интервали 

- идентификувани услови, практики и ризици за болнички инфекции во 

КАРИЛ 

- број на едуциран медицински персонал на КАРИЛ со вештини за 

надминување на епидемиолошките ризици за настанување на болнички 

инфекции 

- број на пациенти едуцирани за ризикот и начините за спречување и 

самоспречување на болничките инфекции согласно компетенции 

хармонизирани на ниво на ЕУ. 

- изготвена електронска база за мрежно евидентирање и статистичка 

обработка на податоците за болничките инфекции и практиките за 

давање на антибиотици 

 
- Добивање податоци за присуството на професионални штетности и опасности кај 

население преку спроведување на епидемиолошко испитување 

Да се согледа реалната ситуација за 
проблемот со болничките инфекции во 
КАРИЛ, со интенција за намалување на 
ризиците како и зголемување на сигурноста 
на пациентите и квалитет на здравствената 
заштита согласно препораките на ECDC и ЕУ. 
 

100 %  
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- Утврдување на здравствената состојба и работната способност кај  населението  

- Проценка на зачестеноста на професионалните болести, болестите во врска со 

работата и повредите при работа кај населението 

- Предлагање на мерки за заштита на работното место кај  население 

- Спроведување на здравствено-воспитна активност наменета за руралното 

население во врска со професионалните ризици по нивното здравје 

- Изготвување на модул за обука на здравствени работници (лекари по општа 

медицина, рурални лекари и специјалисти по медицина на трудот) 

- Спроведување на едукација и тренинг на здравствените работници (лекари од 

ПЗЗ, рурални лекари и специјалисти по медицина на трудот) како и стручни лица од 

областа на безбедност и здравје при работа во руралните подрачја, преку 

соодветни работилници (кои во согласност со епидемиолошката состојба во 

актуелниот момент може да се организираат и online преку соодветни платформи)   

-  Развивање на методологија за истражување на знаењата, ставовите и практиките 

(анкетен прашалник) за топлотните бранови кај земјоделските работници во 

Република Северна Македонија. 

 
- подготовка на предлог мерки и интервенции во здравствените установи со цел 

обезбедување и адекватна употреба на лична заштитна опрема со висок квалитет 

- анализа и евалуација на резултатите од истражувањето за стресот на работа кај 

здравствените работници и изработка на мерки за унапредување на менталното 

здравје кај здравствените работници во текот на актуелната пандемија 

- печатење и дисеминација на флаер за стресот поврзан со работата и синдромот на 

согорување кај здравствените работници 

- подготвување, организација и реализација на едукативен семинар (онлајн 

вебинари) за теми од интерес 

- дисеминација на добиените резултати со клучните партнери од областа и 

- изработка на Предлог-национална програма за заштита на здравјето на 

здравствените работници. 

Мерка 
  

4.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

Активности    временска рамка за спроведување 
 
 

Финансиски средства 
65.000.000,00 
 

Организациски облик/лице 

Елена Ристеска  
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ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 
(превентивна здравствена 

заштита) 
 

квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4  
  

Буџетски:  
55.000.000,00  

 
Сопствени средства 

10.000.000,00  

Блета Рама дипл правник 

Александра Ристовска 

Ефтимова дипл екк 

4.1.Социјално медицинска 
дејност со здравствена 
статистика и промоција на 
здравјето 

х х х х Институт за јавно здравје 

на Република Северна 

Македонија = 

20.904.480,00  

 

Центар за јавно здравје – 

Штип = 3.355.040,00 

Центар за јавно здравје – 

Тетово= 4.839.000,00 

Центар за јавно здравје – 

Струмица= 3.355.040,00 

Центар за јавно здравје – 

Прилеп= 3.613.120,00 

Центар за јавно здравје – 

Скопје= 7.484.320,00 

Центар за јавно здравје – 

Куманово= 4.580.920,00 

Центар за јавно здравје – 

Охрид= 3.613.120,00 

 

Центар за јавно здравје – 

Кочани= 3.355.040,00 

 

Центар за јавно здравје – 

Битола= 4.580.920,00 

ИЈЗ на РСМ  и 10-те Центри 

за јавно здравје (ЦЈЗ) како и 

активности кои ги 

спроведуваат Институтот по 

медицина на трудот на 

Република Северна 

Македонија (ИМТ на РСМ) 

4.2.санитарно хигиенска 
дејност со здравствена 
екологија 

х х х х (ИЈЗ на РСМ ) и 10-те Центри 

за јавно здравје (ЦЈЗ) како и 

активности кои ги 

спроведуваат Институтот по 

медицина на трудот на 

Република Северна 

Македонија (ИМТ на РСМ) 

4.3.епидемиолошка дејност х х х х (ИЈЗ на РСМ ) и 10-те Центри 

за јавно здравје (ЦЈЗ) како и 

активности кои ги 

спроведуваат Институтот по 

медицина на трудот на 

Република Северна 

Македонија (ИМТ на РСМ) 

 4.4. Ковид мерки х х х х (ИЈЗ на РСМ ) и 10-те Центри 

за јавно здравје (ЦЈЗ) како и 

активности кои ги 

спроведуваат Институтот по 

медицина на трудот на 

Република Северна 

Македонија (ИМТ на РСМ) 

 4.5.микробиолошки 

лаборатории 

х х х х (ИЈЗ на РСМ ) и 10-те Центри 

за јавно здравје (ЦЈЗ) како и 

активности кои ги 

спроведуваат Институтот по 

медицина на трудот на 



 
 

 

26 
Министерство за здравство на 
Република Северна Македонија 
Ministria e shëndetësisë  
Republika e Maqedonisë së Veriut 
 

 
+389 2  3112 500 
www.zdravstvo.gov.mk 

Ул. „50 Дивизија“ бр. 14, Скопје  
Република Северна Македонија 
Rr.Divizioni 50, nr.14 Shkup 
Republika e Maqedonisë së Veriut 
 

 

Центар за јавно здравје – 

Велес= 4839000,00 

Вкупно = 64.520.000,00 

Република Северна 

Македонија (ИМТ на РСМ) 

 4.6.радиолошка дејност х х х х  

Институт за јавно здравје 

 

 4.7.Оценка на здравствената 
состојба и работната 
способност кај земјоделците 
во Република Северна 
Македонија со посебен 
осврт на влијанието на 
климатските промени и 
феноменот на топлотните 
бранови Програма за 
унапредување на здравјето 
на здравствените работници 
во услови на пандемијата со 
КОВИД-19 

х х х х 180.000,00 

 

Институт за медицина на 

труд 

 

 4.8.Програма за мониторинг 
на болничките инфекции 
како индикатор за 
квалитетот на здравствената 
заштита во Република 
Северна Македонија за 2022 
година 

х х х х 300.000,00 

 

Институтот за 

Епидемиологија и 

биостатистика со 

медицинска информатика, 

Медицински факултет, УКИМ 

- Скопје 

Национална годишна програма за јавно здравје во Република Северна Македонија за 2022 е стандарден пакет на мерки и активности кои ги спроведуваат: Институтот за јавно здравје на 

Република Северна  Македонија (ИЈЗ на РСМ ) и 10-те Центри за јавно здравје (ЦЈЗ) како и активности кои ги спроведуваат Институтот по медицина на трудот на Република Северна 

Македонија (ИМТ на РСМ) и „Медицински факултет Скопје–Институт за епидемиологија и медицинска биостатистика“. 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 и финансиските средства за реализација на Програмата. 

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 локаланата самоуправа и други правни и физички лица во соработка со здравствените установи, 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. 

Со задачите од оваа програма се обезбедува остварување на загарантирани права, утврдени потреби и интереси на сите граѓани што имаат карактер на унапредување на здравјето и 

преземање на мерки и активности за спречување и сузбивање на заболувањата, како и остварување на задачите и активностите на Центрите за јавно здравје и Институтот за јавно здравје 

на Република  Северна Македонија, утврдени со член 48 од Законот за здравствената заштита и препораките на Светска здравствена организација (СЗО).  

Вкупните средства за реализација на оваа програма ќе се обезбедат од Буџетот на Република Северна Македонија за 2022, година во износ од 55.000.000,00 денари и од сопствени 

средства на Министерство за здравство во износ од 10.000.000,00 денари за 2022 година. 
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ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 5.ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ЦЕЛ НА МЕРКА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО: ПОСТИГНУВАЊЕ НА ОПФАТ НАД 95% НА НАЦИОНАЛНО И РЕГИОНАЛНО И НАД 90% НА ЛОКАЛНО НИВО СО СИТЕ 
ВАКЦИНИ, СОГЛАСНО КАЛЕНДАРОТ ЗА ИМУНИЗАЦИЈА 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Постигнување на опфат над 95% на национално и 
регионално, и над 90% на локално ниво со сите вакцини, 
согласно Календарот за имунизација 

Задолжителната имунизација во Република Северна 
Македонија во 2021 година се спроведуваше со опфат за 
примовакцинација и за ревакцинација под препорачаните 
95%, и за сите вакцини е под 90% на национално ниво. 
 
Во однос на примарната вакцинација не e констатиран 
опфат над 95% за ниту една вакцина, на национално ниво. 
Регистрираниот опфат за примарната вакцинација е под 90% 
за сите вакцини, и тоа против хепатитис Б, Хемофилус 
инфлуенца тип Б, ДиТеПер/ИПВ, вклучително и МРП 
вакцината. Најнизок опфат од сите вакцини има 
вакцинацијата против ХПВ. Примовакцинација со три дози 
на вакцините против заболувања кои ги предизвикува 
хепатитис Б има опфат од 78,7%, додека примовакцинација 
со три дози против хемофилус инфлуенца тип Б, ДиТеПер и 
ИПВ имаат идентичен опфат од 80,9%. Вакцинацијата против 
ХПВ, како и изминатите години (од нејзиното воведување) 
има најнизок регистриран опфат кој изнесува 35,5% .  
 
И во однос на ревакцинацијата, не е реализиран опфат над 
препорачаните 95% за ниту една ревакцина. Регистрираниот 
опфат за ревакцинација со сите вакцини е под 90%. 
ДиТеПер/ ХиБ/ИПВ I се регистрираат со опфат од 72,8%, 
додека ДиТеПер/ИПВ II и ДиТе/ИПВ III имаат опфат од 74,7% 
и 85,9% соодветно. Те IV е спроведена со опфат од 84,0%.  
МРП ревакцината бележи опфат од 80,4%. 

Зголемување на опфатот со сите вакцини и ревакцини кои 
бележат понизок опфат од 95% на регионално и локално ниво, 
во целата Република, и континуирано одржување на опфат над 
95% за вакцините кои го достигнале овој опфат 

Мерка 
 

5.ЗАДОЛЖИТЕЛНА 
ИМУНИЗАЦИЈА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

Активности 
 

временска рамка за спроведување 
 
 

Финансиски средства 
665.000.000,00 денари 
 
Буџетски: 

 
 
 
Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 

Организациски 
облик/лице 
 
Бранка Величковска 
 
Ангел Митевски 
 

Диана Додевски 
дипл.правник 

 

квартал 1 
 
 

квартал 2 
 
 

квартал 3 
 
 

квартал 4 
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 Слободанка Темова 
дипл.екк 

3 годишна јавна набавка на вакцини за 

континуирана имунизација и 

имунизација по епидемиолошки 

индикации на населението во 

Република Северна Македонија од 

јануари 2021 до декември 2023 година 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

  

Набавка на вакцини против КОВИД-19, 

согласно обврските од тековните 

договори за набавка 

      

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 6.ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО 
ЦЕЛ НА МЕРКА: ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО: РАНО ОТКРИВАЊЕ НА БОЛНИТЕ ОД ТУБЕРКУЛОЗА 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Број на извршени тестирања  за туберкулозата  Поради пандемијата на Ковид-19 во периодот од мај 2020 година до 
март 2022 година Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза - 
Скопје беше пренаменет во Ковид Центар со интензивно ангажирање на 
медицинскиот персонал исклучиво во активности поврзани со Ковид- 19 
пандемијата. 

Број на откриени и регистрирани заболени од туберкулоза 2018 година - 216  
2019 година - 199 
2020 година - 148 
2021 година - 146 
 

Тенденцијата е да се намалува бројот на новооткриени заболени со 
туберкулоза (во 2007 година запишани во регистерот биле 563 лица,  во 
2018 година - 216 лица, во 2021 година - 146 лица, а моментално за 2022 
година, во првите шест месеци досега има регистрирани само 60 лица  

Мерка 
 

6.ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА 
СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗА 

КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО 

Активности временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
 

Вкупно: 14.500.000,00 
 
Буџетски:  

10.000.000,00 
Самофинансирачки: 

4.500.000,00 
 

организациски облик/лице 
 
Маја Стојановска 
 

Ангела Стефаноска 
дипл.правник 

 
Александра Ристовска Ефтимова 

дипл.екк 

квартал 
1 

квартал 
2 

квaртал 
3 

квартал  
4 

6.1.Активно пронаоѓање на случаи 
на туберкулоза кај ризични групи 
со селективна радиофотографија 

 
      x 
 

 
     x 
 

 
  x 
 

    
     x 
 

475.500,00 Јавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 
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6.2.Дообработка на сомнителни 
рентгенолошки наоди 

     
      x 
 

 
    x 
 

 
  x 
 

            
    x 
 

203.000,00 Јавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје  

6.3.Трошоци за скрининг на 
сомнителни за туберкулоза 
(партиципација) 

      
      x 
 

      
   x 
 

 
   x 
 

    
     x 
 

120.000,00 Јавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје, стационари и 
диспанзери 

6.4.Мониторинг и евалуација и 
стручно-методолошка помош на 
здравствените установи кои 
спроведуваат превенција, 
дијагноза и лекување на болните 
од туберкулоза  

   
 
   x 

 
 
    x 

188.000,00 Јавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 
 

6.5.Исплата на патни трошоци за 
Исплата на патни трошоци за 
болните од туберкулоза и лицата 
кои биле во контакт со нив и кои 
се јавиле на контролен преглед во 
Јавна здравствена установа 
Институтот за белодробни 
заболувања и туберкулоза -Скопје 
и Јавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања кај децата- Козле 

 
 
 
 
 
     x 
 

  
 
 
 
 
    x 
 

 
 
 
 
 
   x 
 

 
 
 
 
 
     x 
 

140.000,00 Јавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје, Јавна здравствена 
установа Институт по 
белодробни заболувања кај 
децата - Козле 

6.6.Работилница за туберкулоза за 
специјалисти со акредитација 

     x      x 66.000,00 Јавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.7.Работилница за туберкулоза за 
медицински сестри 

     x      x 48.000,00 Јавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.8.Работилница за туберкулоза за 
доктори од примарната 
здравствена заштита со 
акредитација 

     
   x 

     
      x 

48.000,00 Јавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.9.Работилница за туберкулоза за 
медицински и немедицински 
кадри од казнено поправните 
установи 

       
     x 

    
     x 

24.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 
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6.10.Работилница за практичен 
пристап кон болестите на 
респираторниот систем за 
специјалисти и доктори од општа 
пракса со акредитација 

   
 
   x 

     
 
    x 

36.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.11.Доброволно доверливо 
советување  и ХИВ тестирање на 
лица болни од туберкулоза 

    
    x 

24.000,00 Јавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје, стационари и 
диспанзери 

6.12.Работилница за латентна 
туберкулозна инфекција, БЦГ 
имунизација и Манту тест 

        
    x 

36.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.13.ДОТ активности         x 50.000,00 Јавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје, стационари и 
диспанзери 

6.14.Набавка на тврди подлоги со 
глицерол Левенштајн Јенсен или 
еквивалент 

    
      x 
 

     
    x 
 

  94.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.15.Набавка на ПЦР реагенси 
МТБ/НТМ брза детекција   

             x       x 566.400,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.16.Набавка на ПЦР реагенси 
МТБ/ХДР е-Детекција 

        x        x 112.100,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.17.Набавка на суплемент 
компатибилен за БАКТЕК МИГИТ 
960 ББЛ или еквивалент 

   
    x 

 
     x 

279.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.18. ББЛ кит компатибилен за 
Бактек Мигит или еквивалент 

      x       x 60.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.19.Набавка на 
имунохроматографски тест за 
идентификација на 

   
 
   x 

 
 
    x 

136.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
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Микобактериум туберкулозис  на 
ниво на специес  од култура 
компатибилен на Капилиа 
туберкулозис 

Скопје 
 

6.20.Набавка на тестови за 
симултана детекција на 
туберкулоза и резистенција на 
рифампицин  компатибилен на 
Експерт МТБ/Риф или еквивалент 

   
 
    x 

 
 
     x 

3.158.480,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 
 

6.21.Набавка на Елиса тест кит  за 
одредување на туберкулозна 
инфекција 

         
     x 

 

1.419.000,00 

Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.22. Набавка на реагенси за 
одредување на осетливост на 
антитуберкулостатици од 
антитуберкулостатици од прва и 
втора линија компатибилен на 
Бактек 960 или еквивалент 

  
 
    x 

 
 
   x 

 
 
    x 

127.000,00  
Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.23.Набавка на потрошен 
материјал компатибилен за ХАИН 
тест за атипични и резистентни 
микобактерии 

 
     x 
 

   
    x 

144.312,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.24.Набавка на 
антитуберкулотици од прва линија 
за лекување на новорегистрирани 
случаи на туберкулоза 

   
   x 

 
    x 

3.400.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.25.Набавка на 
антитуберкулотици од втора 
линија за лекување на 
резистентни форми на 
туберкулоза 

      
    
    x 

 
 
    x 

1.000.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.26.Набавка на лекови за 
купирање на нус ефектите од 
антитуберкулотската терапија 

       
    x 

 
    x 

100.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.27.Набавка на рентген филмови        x 90.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје 

6.28.Набавка на медицински 
потрошен материјал и 

   
   x 

 
    x 

60.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
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лабораториски материјал заболувања 
и туберкулоза-Скопје 

6.29.Обезбедување на лична 
опрема за контрола на инфекција - 
Набавка на респиратори 

      
   x 

 
     x 

150.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања 
и туберкулоза-Скопје 

6.30.Обезбедување на лична 
опрема за контрола на инфекција -  
маски 

      
    x 

   
    x 

150.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања 
и туберкулоза-Скопје 

6.31.Обезбедување на лична 
опрема за контрола на инфекција-
ракавици 

    
   x 

     
    x 

196.200,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања 
и туберкулоза-Скопје 

6.32.Набавка на услуги за 
дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација 

 
      x 
 

 
    x 
 

 
    x 
 

 
      x 
 

24.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања 
и туберкулоза-Скопје 

6.33.Одржување и надградба на 
софтвер за електронска обработка 
на податоци за болните од 
туберкулоза во Република Северна 
Македонија 

 
 
     x 
 

 
 
    x 
 

 
 
    x 
 

 
 
      x 
 

120.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања 
и туберкулоза-Скопје 

6.34.Подготовка  на материјали и 
организирање на активности од 
програмата 

         
     x 

80.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања 
и туберкулоза-Скопје 

6.35. Набавка на прехранбени и 
хигиенски пакети за болните од 
туберкулоза 

 
       x 
 

 
    x 
 

 
    x 
 

 
     x 
 

1.400.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања 
и туберкулоза-Скопје 

6.36.Координација и мониторинг 
на дистрибуција на пакети 

    
     x 

40.000,00 Jавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања 
и туберкулоза-Скопје 

6.37. Набавка на медицинска 
опрема 

        x 135.008,00 Јавна здравствена установа 
Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза-
Скопје и Јавна здравствена 
установа Институт по 
белодробни заболувања кај 
децата - Козле 
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ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА  

ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
МЕРКА 7.РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА 

ЦЕЛ НА МЕРКА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА: ПOДИГAЊE НА СВEСТА ЗА ЗНAЧЕЊЕТО НА РEДOВНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ ПРEГЛEДИ И РAНOТО OТКРИВAЊЕ НА КАРЦИНОМОТ 

И НАМАЛУВАЊЕ НА МОРБИДИТЕТОТ И МОРТАЛИТЕТОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОД МАЛИГНИТЕ БОЛЕСТИ  

I. Скрининг за превенција и рано откривање на карцином на грло на матката  

II. Пилот скрининг на колоректален карцином во Република Севернa Македонија 

III. Промотивна кампања за превенција и рано откривање на карцином на простата 

IV. Организиран мамографски скрининг за рана детекција на карцином на дојка  

V. Промотивна активности за превенција и рана дијагностика на хепатоцелуларниот карцином во рамките на новоотворениот Центар за болести на црн дроб 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Рак на матка  

Број на анализирани ПАП тестови  

Број на лица со откриени клеточни абнормалности 

Број на лица со откриен рак на грлото на матката 

Зголемување на бројот на гинеколози вклучени во организираниот 

скрининг 

  

Подигнување на свеста кај жените за важноста од редовни 

превентивни прегледи и вклученост во организираниот скрининг 

  

-поканување на жените да се вклучат во 

организираниот скрининг во рамки на 

остварување на превентивните цели 

-преглед на жените со земање на материјал 

за ПАП тест за возрасна група од 36-45 

години кои изразиле интерес во рамки на 

апликацијата креирана во електронскиот 

систем Мој термин. 

-доставување на материјалот до цитолошка 

лабораторија 

-известување на жените за резултатот од 

ПАП тестот 

25.000.000 илјади жени на годишно ниво 

Рак на дебело црево 

Скринирањето ќе се изведува со тестот за детекција на окултно 

крварење – ФОБ тест (Fecal Occult Blood Test – FOBT). Министерството 

за здравство ги набавува ФОБ тестовите и ги распоредува по пилот 

Центaрот за јавно здравје  Скопје според бројот на жители на 

подрачјето кое го покриваат 

Секој  граѓанин на возраст од 50-70 години може да си го оставари 

правото на бесплатен ФОБ тест одејќи во пилот Центрите за јавно 

здравје . Секој пациент со негативен ФОБ тест треба да се јави за 2 

години на повторно скринирање. Секој пациент со позитивен ФОБ 

тест треба да биде упатен на колоноскопија во јавно здравствена 

установа. 

  

-поканување на испитаниците да се вклучат 

во организираниот скрининг во рамки на 

остварување на превентивните цели 

-доставување на материјалот до ЦЈЗ Скопје  

-известување на испитаниците за резултатот 

од тестот 

-број и процент на луѓе кај кои е направен 

ФОБ тест  

-број и процент на опфатени лица со 

Програмата  

-број и процент на позитивни тестови  

-број и процент на лица препратени на 

колоноскопија 

10.000 испитаници за кои ќе бидат потребни по 2 теста по 

испитаник 

  

Рак на дојка 

  

Зајакнување на кaпaцитeтот на здрaвствeните устaнoви зa 

-број на извршени снимања 

-број на поканети жени во однос на вкупниот 

број на жени во старосниот интервал за 

Жени на возраст од 50 до 69 години 
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спроведување на скрининг во поглед на кадар и опрема;   

Надградба на системот за собирање и обработка на податоци за 

скринингот; 

Воведување на кoнтрoла на квaлитeтот на услугите во спроведување 

на скринингот;   

скрининг  

-број на жени кои се јавиле на преглед  и на 

кои што им е направено снимање 

-број на жени со позитивен наод  

-број на жени кои што се повикани на 

дополнителни медицински испитувања  
Рана дијагностика на хепатоцелуларен карцином  

 

ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гастроентерохепатологија активно се 

вклучува во реализација на единствена национална стратегија, со 

развивање на програма за превенција и рана дијагностика на 

хепатоцелуларниот карцином во рамките на новоотворениот Центар 

за болести на црн дроб. Преку Центарот за болести на црн дроб, ќе се 

овозможи реализација на нашата цел, која се состои во навремена 

детекција на пациентите кои имаат ран стадиум на црнодробна 

болест, нивно редовно следење преку ултразвучни прегледи на секои 

6 месеци, редовна контрола на маркерите за рана детекција на 

хепатоцелуларниот карцином, одредување на стадиумот на фиброза 

со помош на неинвазивна метода еластографија и нивно активно 

лекување со што ќе се спречи прогресијата на црнодрбната болест 

кон понапреден стадиум и превенција на појава на црнодробен 

карцином. За реализација на оваа цел потребна е блиска соработка 

со семејните лекари, првично преку организирани семинари, со кои 

поблиску ќе бидат информирани за можностите на нашиот Центар за 

болести на црн дроб, но во исто време и за важноста на рана 

детекција на фактори кои доведуваат до заболувања на црниот дроб, 

како што се алкохолизмот, обезноста, наркоманијата и сл.  

Засегнати страни кои се вклучени во 

реализација на националниот план се: 

Министерството за здравство на Република 

Северна Македонија,  ЈЗУ Универзитетска 

Клиника за Гастроентерохепатологија, ЈЗУ 

Универзитетска Клиника за Радиотерапија и 

Онкологија, ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

Инфективни болести и фебрилни состојби, 

ЈЗУ Универзитетска Клиника за Дигестивна 

Хирургија, ГОБ  8ми Септември – одделот за 

интервентна радиологија, Хепар Центар 

Битола, а истиот  е структуриран околу 

четири клучни акциони области каде што ЕУ 

и СЗО Европа можат да дадат најголем 

придонес: (1) превенција; (2) рано 

откривање; (3) дијагноза и третман; и (4) 

квалитетот на животот на пациентите со рак. 

  

Промотивна кампања за превенција и рано откривање на карцином 

на простата 

  

За рана детекција на рак на простата потребно е  секој маж над 50 

години да направи ПСА тестирање со ректално туше. 

Министерството за здравство ќе организира кампања за 

подигнување на свеста кај машката популација за превенција и рано 

откривање на ракот на простата, во насока матичните лекари да им 

препорачуваат на сите мажи на возраст од 50-55 години и оние со 

фамилијарен ризик од 40-50 години да направат превентивни 

прегледи на секундарно и терциерно ниво.  

-Организирање на предавања, трибини во 

разни средини, 

-Организација на превентивна кампања за 

подигнување на свеста кај машката 

популација за превенција и рано откривање 

на ракот на простата 

Превентивни прегледи на секундарно и терциерно ниво - секој 

маж над 50 години да направи ПСА тестирање со ректално туше 

вклучително и лицата со фамилијарен ризик од 40-50 години  

  

Мерка 
7.РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА 

активности временска рамка за спроведување Финансиски средства 
Вкупно финансиски по 

организациски облик/лице 
 квартал Квартал Квартал Квартал 4 
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МАЛИГНИ 
ЗАБОЛУВАЊА 

1 2 3 програма  
25.570.000.00 
  
Буџетски: 25.570.000.00 
 
 
Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 

Елена Ристоска 
Јосиф Мишевски 
 
Бурим Бајрами дипл.правник 
 
Екрем Алија дипл.екк 

7.1.Скрининг за превенција 
и рано откривање на 
карцином на грло на 
матката  

х х х х  ПЗУ матични гинеколози и Пзу 
цитопатолошки лаборатории   

7.2.Пилот скрининг на 
колоректален карцином во 
Република Севернa 
Македонија 

х х х х Центар за јавно здравје Скопје 
и Пзу матични лекари 

Центар за јавно здравје Скопје и Пзу 
матични лекари  

7.3.Промотивна кампања 
за превенција и рано 
откривање на карцином на 
простата 

х х х х Институт за јавно здравје Институт за јавно здравје  

7.4.Организиран 

мамографски скрининг за 

рана детекција на 

карцином на дојка  

*7.4.1.согласно европските 
протоколи и клинички 
патеки ќе се зголеми 
достапноста на 
мамографски скрининг 
преку набавка на 
дополнителни мамографи и 
мобилен мамограф за да се 
подобри стапката на 
детекција на ракот на 
дојката во најрана можна 
фаза 

х х х х Универзитетски институт за 
радиологија 

Универзитетски институт за радиологија  

7.5.Промотивна активности 
за превенција и рана 
дијагностика на 
хепатоцелуларниот 
карцином во рамките на 

х х х x ЈЗУ Универзитетска клиника за 
гастроентерохепатологија 

ПЗУ матични гинеколози и Пзу 
цитопатолошки лаборатории   
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новоотворениот Центар за 
болести на црн дроб 

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 8.ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА 

ЦЕЛ НА МЕРКА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА: ГЛАВНА ЦЕЛ Е ОДРЖУВАЊЕ НА НИСКА ПРЕВАЛЕНЦА НА ХИВ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПРЕКУ УНИВЕРЗАЛЕН 
ПРИСТАП ДО ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ, ГРИЖА И ПОДРШКА, БАЗИРАН НА ПОЧИТУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА. 
ПРОГРАМАТА СЕ ИМПЛЕМЕНТИРА ПРЕКУ МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО, ОДНОСНО ПРЕКУ ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ И ТОА: ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 
(ИНФЕКТИВНА КЛИНИКА, ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА БАРДОВЦИ, ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ, ИНСТИТУТ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА, 10 ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ, ОПШТИ БОЛНИЦИ ВО 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПРЕКУ ЦЕНТРИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ТРЕТМАН НА ЗАВИСНОСТИ И 15 - ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ   
Показател за успешност:  Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Број на новодијагностицирани случаи на ХИВ според стадиум на инфекција 

Број (%) на лица кои го знаат својот ХИВ статус 

Во однос на континуумот на 
грижата за лицата кои 

живеат со ХИВ, до крајот на 
2018 година 65% од лицата 

кои живеат со ХИВ биле 
дијагностицирани 

(наспроти глобалната цел 
од 90%). 

Од дијагностицираните 89% 
биле поставени на третман 
(цел 90%), а кај 86% е 
постигната вирусна 
супресија (цел 90% од оние 
што се поставени на 
терапија) 
2019 
2020 
2021 

✓ Oпфат на најмалку 90% од лицата со дијагностицирана ХИВ-

инфекција со протокол на терапија  

 
 

Број (%) на лица кои се поставени на АРТ ✓ Опфат на најмалку 90% лица со дијагностицирана инфекција 

се поставени на АРТ 

Број (%) на лица кај кои е постигната супресија на ХИВ ✓ Опфат на најмалку 90% од лицата што примаат АРТи кај кои е 

постигната супресија на вирусот 

Мерка: 

8.ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД 

ХИВ/СИДА 

 

 

Активности: временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
 

125.000.000,00 
 
Буџетски: 

100.000.000,00 
 

Самофинансирачки:2
5.000.000,00 

 

организациски облик/лице 
 
Александра Ристовска 
Ефтимова  
 

Диана Додевски 
дипл.правник 

 
Антон Петков дипл. Екк. 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 
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8.1.Национален центар за 
управување со податоци, надзор 
и следење мониторинг, следење 
и проценка 

  х  

500.000,00 

Институт за јавно здравје 

8.2.Одржување дата-база на 
известувања мониторинг посети 
одржување на возило  

  x x 
180.000,00 

Институт за јавно здравје 

8.3.Набавка на ХИВ тестови за брз 
скринингкондоми и лубриканти 

  x x 
3.500.000,00 

Министерство за здравство 

8.4.Превенција на ХИВ кај 
клучните популации – програми 
за мажи што имаат секс со мажи 
(МСМ) во Скопје, Тетово, Охрид, 
Штип и Струмица 

  x x 

6.000.000,00 

Избрани здруженија 

8.5.Превенција на ХИВ кај 
клучните популации – програми 
за лица кои инјектираат дрога 
(ЛИД) во  Скопје (3), Тетово, 
Гостивар, Кичево, Охрид, Струга, 
Битола, Кавадарци, Струмица, 
Гевгелија, Прилеп, Штип, Велес и 
Куманово 

  x x 

21.630.000,00 

Избрани здруженија 

8.6.Превенција на ХИВ кај 
клучните популации – програми 
за сексуални работници (СР) во 
Скопје (2), Тетово, Гостивар, 
Охрид, Битола, Струмица, 
Гевгелија 

  x x 

7.510.000,00 

Избрани здруженија 

8.7.Позитивна превенција и 
психосоцијална поддршка кај 
лица со ХИВ и нивни партнери со 
превенција кај МСМ  

  x x 

1.700.000,00 

Избрани здруженија 
 

8.8.Активности за теренско ХИВ 
тестирање и советување кај 
клучните популации 

  x x 
3.600.000,00 

Избрани здруженија 
 

8.9.Психосоцијална поддршка за 
лица што се лекуваат од 
зависност од дрога 

  x x 
1.800.000,00 

Избрани здруженија 
 

8.10.Активности за дијагноза и 
третман на СПИ и услуги за 
сексуално и репродуктивно 

  x x 
4.300.000,00 

Избрани здруженија 
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здравје кај клучните популации и 
млади лица 

8.11.Доброволно и доверливо 
тестирање и советување за ХИВ 

  x x 

294.000,00 

Центри за јавно здравје и 
Центри за превенција и 
третман на  зависности, 
Психијатриска болница 

8.12.ХИВ ДСТ вклучувајки 
новооткриени пациенти со 
туберкулоза 

  x x 
30.000,00 

Институт за јавно здравје 

8.13.Предавања за превенција на 
ХИВ кај лица кои издржуваат 
казна затвор и доброволно и 
доверливо тестирање за ХИВ 
Спроведување на стручни 
предавања и превенција на ХИВ и 
СПИ помеѓу општа и млада 
популација 

  x x 

225.000,00 

Центри за јавно здравје 

8.14.Конфирматорска 
лабораториска дијагноза на ХИВ- 
инфекција 

  x x 
150.000,00 

Клиника за инфективни 
болести 

8.15.Конфирматорска 
лабораториска дијагноза на ХИВ- 
инфекција 

  x x 
60.000,00 

Институт за јавно здравје 

8.16.Набавка на 
антиретровирусна терапија и 
тестови за следење на ХИВ - 
инфекцијата за лицата кои живеат 
со ХИВ 

  x x 

71.521.000,00 

Клиника за инфективни 
болести 

8.17.Иследување за избор на 
ефикасен анти-ретровирусен 
третман и контрола на 
ефикасност на лекување со 
антиретровирусна терапија HLA- 
B-5701 тест, Тропизам-CCR5 
Фармакогенетика, 
Генотипизација - CYP450 

  x x 

2.000.000,00 

Институт за имунобиологија 
хумана генетика 
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ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 9.ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ  

ЦЕЛ НА МЕРКА ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ: ЦЕЛТА НА ОВАА ПРОГРАМА Е АКТИВЕН ПРИСТАП ДО ГРАЃАНИТЕ ОД РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ, КОНТРОЛА НА НИВНОТО ЗДРАВЈЕ, НАВРЕМЕНО И 

СООДВЕТНО ЛЕКУВАЊЕ И ПРЕПОРАКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ЗДРАВЈЕТО 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:  
  

   

 
Мерка 
 

9.ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ 

Активности    временска рамка за спроведување 
 
 

Финансиски средства 
 
 
Буџетски: 

4.000.000,00 денари. 
 
 
 
 
 

организациски облик/лице 
 
Мерзуќе Адеми  
 
Иво Корет 
 
 

Блета Рама дипл.правник 
 

Екрем Алија дипл.екк. 
 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

9.1.Надоместок за ангажирање на 
тимови кои ќе одат на терен  и 
материјални трошоци  

3.000,00 ден 

(една посета - тим   лекар, сестра 
и  возач) 33*6*3.000,00 ден (по 6 

посети годишно) 

x x x x 990.000,00 
 

 33*1*20.000,00ден 
(годишно)/квартално 
 

9.2.Обработка на податоци од 
мерењата при здравствениот 
преглед и извештај 

x x x x 60.000,00 ден 

(годишно) 

 

Институт за јавно здравје на 
Република Северна 
Македонија 

9.3.Активности за превентивни 
прегледи при топлотни бранови 

33*6.000,00 ден (годишно) 

x x x x 200.000,00  
             33 (триесет и три) 
Здравствени домови 
 

9.4.Истражување, мониторинг, 
евалуација за причините за 

x x x x   60.000,00 Институт за јавно здравје на 
Република Северна 
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немотивираност на пациентите за 
прекин на пушење 

Извештај од остварено 
истражување 

60.000,00 ден (годишно) 

Македонија 
 

9.5.Обуки на здравствени 
работници на тема: откажување 
од пушење 

-Подготвен модул печатени 
едукативни  материјали и 
одржани  4 семинари со вклучени 
по 50   здравствени работници  по 
семинар 

x x x x 100.000,00  
Институт за јавно здравје на 
Република Северна 
Македонија 
 

9.6.Организирање на кампања за 
здрав живот  

x x x x 100.000,00 Организирање на прес 
конференции,учество во ТВ 
емисии, дистрибуција на 
брошури за здав живот и 
ОРАЛНО ЗДРАВЈЕ Институт 
за јавно здравје на 
Република Северна 
Македонија 

9.7.Трошоци за гориво за Рурални 
доктори (над 25 км оддалеченост 
од ЗД и минимум 200 пациенти) 

x x x x 640.000,00 За остварување на оваа 
активност ќе се обезбедат  
трошоци за пат за руралните 
доктори. Максимална 
.месечна исплата ке биде  
до  6.000,00 денари од 
потрошените сретсва за  
патни трошоци. 
  
33 (триесет и три) 
Здравствени домови 
(руралните доктори) 
 

9.8.Промотивни активности за 
превенција и контрола на 
незаразни болести  

x x x x 50.000,00 Одбележување на денот на 
срцето и други активности 
кои се поврзани со 
превенција од 
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кардиоваскуларни 
заболувања и фактори на 
ризик Клиника за 
кардиологија во соработка 
со Граѓанско здружение од 
областа 

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

x x x x 100.000,00 Подготвен модул ,печатени 
едукативни  материјали и 
одржани  4 семинари со 
вклучени по 50   здравствени 
работници  по семинар 
Медицински факултет 
Скопје - Центар за семејна 
медицина 
 

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

x x x x 100.000,00 Подготвен модул печатени 
едукативни  материјали и 
одржани  4 семинари со 
вклучени по 50   здравствени 
работници по семинар 
Медицински факултет 
Скопје- 
Центар за семејна медицина 
 

9.11.Ало докторе x x x x 1.600.000,00 22 доктори просечно по 
6.060,00 ден месечно вкупно 
133.320,00 денари, по 12 
месеци 1.600.000,00
 Здравствен дом 
Скопје 

- Превентивни прегледи за навремена контрола на крвниот притисок, телесната тежина, одредување шеќер и маснотии во крвта се битен елемент за навремено спречување на 

појава на кардиоваскуларни заболувања. 

- Едукација на населението за потребата од навремени превентивни прегледи за контрола на сопственото здравје е битен фактор за рано откривање и спречување болести. 

- Параметри на здравјето кои е потребно да се следат се: крвен притисок, телесна тежина, висина, индекс на телесна маса, шеќер и маснотии во крвта. На граѓаните потребно е во 

исто време да им се даваат и конкретни совети за грижа за сопственото  здравје како совети за  промоција на здрави животни стилови, поддршка за откажување од штетни 

животни навики, одвикнување од пушење, за начинот на исхрана и заштита од високите температури, важност на превентивните прегледи. 
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ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 10.СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ  
ЦЕЛ НА МЕРКА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО НА СИТЕ ДЕЦА ОД УЧИЛИШНА 
ВОЗРАСТ И СТУДЕНТИТЕ ПРЕКУ ПРЕВЕНЦИЈА И РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РИЗИЦИ И НАРУШУВАЊАТА НА ЗДРАВЈЕТО 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
 

Опфатени се ученици од основните училишта и тоа од 1,3,5,7,9 оделение  и 
средните училишта од први и четврти клас 

Број на деца во основно 
образование е 101.217 и 
број на деца во средно 
образование  е 38.362. 

Да бидат опфатени сите деца од основните училишта  и тоа 1,3,5,7,9 и да 
бидат опфатени ученици од средно образование од први и четврти 
клас.. 

Опфатени за систематски прегледи студенти од прва година Број на студенти 34.636 Да бидат опфатени за систематски прегледи сите студенти од прва 
година 

Мерка 
 

10.СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА 
УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
10.770,00 Буџетски: 

7.000.000,00               
Самофинансирачки: 

3.000.000,00 
Донации: 770.000,00 

 

организациски облик/лице 
 
Адис Алигега 
Ана Димова 
 

Бесник Бајрами 
дипл.правник 

Антон Петков дипл.екк 
 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 

1.Партиципација за осигурани 
студенти и ученици како и за 
лица од 7-18 години неопфатени 
во образовниот систем за 
извршени систематски прегледи 
која се трансферира во ЈЗУ 
1.Партиципација за осигурани 
студенти и ученици како и за 
лица од 7-18 години неопфатени 
во образовниот систем за 
извршени систематски прегледи 
која се трансферира во ЈЗУ  

х х х х 5.070.000,00 Превентивни тимови  од 
Здравствени Домови 

2. Општ систематски преглед, 
систематски стоматолошки и 
лабораториски систематски 
прегледи на неосигурани лица 7-
18  неопфатени во образовниот 
систем                  (1000 прегледи 
по 400 денари) 

    4.000.000,00 Превентивните 
стоматолошки тимови од 

Здравствените домови 
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3. Превентивни прегледи за рана 
дијагностика на пречки во 
развојот на слух, говор и глас кај   
деца                      

(3500 прегледи по 500 денари) 

    1.750.000,00 Завод за рехабилитација на 
слух, говор и глас-Скопје;              

Завод за рехабилтација на 
слух, говор и глас-Битола 

4. Средства за стоматолошки 
материјал за заштита (залевање, 
запечатување) на првите трајни 
молари кај децата во прво 
одделение. 

    2.000.000,00 Превентивните 
стоматолошки тимови од 

Здравствените домови 
 

4.1. Средстава за пасти за локална 
примена кај деца со посебни 
потреби наменети за превенција 
од кариес (за деца со посебни 
потреби до 14 години и со тежок 
вид на ментална и физичка 
попреченост во развојот) 

    1.500.000,00 Превентивните тимови од 
здравствените домови во 
соработка со ИЈЗ и Завод 
заздравствена заштита на 

мајки и деца; 

5. Изготвување Извештај со 
анализа и коментар за 
систематските прегледи 
извршени во 2022(ИЈЗ) 

 

    50.000,00 Институт за јавно здравје 

Поради пандемијата со КОВИД19, активностите на Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2021 година согласно препораките и мерките дадени од страна на 
Комисијата за заразни болести беа запрени, а Програматана годишно ниво за 2021 година имаше реализација од 35%  

 

 

ПРОГРАМА 1: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 12.ПОДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДЕКАДА И СТРАТЕГИЈА НА РОМИ 
ЦЕЛ НА МЕРКА ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДЕКАДА И СТРАТЕГИЈАТА НА РОМИТЕ:  УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СТАТУС НА РОМИТЕ ПРЕКУ ПОДОБРЕН ПРИСТАП ДО 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Имплементација на стратегијата на Ромите 10 ромски здравствени 
медијатори со договор на 
дело 

Имплементирани мерките опфатени во акцискиот план за 
имплементација на стратегијата кои се однесуваат на секторот 
здравство 

Број на остварени услуги од страна на ромските медијатори цел подобрување на 

здравјето на Ромите и нивниот пристап до здравствената заштита 

 

Ангажирани 8 ромски 
здравствени медијатори со 
договор на дело 

Вработени 32 здравствени медијатори со договор на неопределено 
време 
 

Мерка Активности    временска рамка за спроведување Финансиски организациски облик/лице 
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12.ПОДРШКА НА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДЕКАДА И 
СТРАТЕГИЈА НА РОМИ 

квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 средства 
 
Буџетски: 

 
 

Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки
:  

 
Нури Ламалари  
 

Имплементација на усвоената 
Националната Стратегија за 
инклузија на Ромите 2022-2030 
година  

х х х х   

Подготвен нацрт акционен план за 
областа здравство 2022-2030 
година 

х х х х   

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА *13.ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА СТОМАТОЛОШКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СИСТЕМОТ  
ЦЕЛ НА МЕРКА ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА СТОМАТОЛОШКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СИСТЕМОТ 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

   

   

   

Мерка 
 
 
*13.ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ 
НА СТОМАТОЛОШКАТА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
СИСТЕМОТ 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски 
средства 

 
Буџетски: 

 
Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки 

организациски 
облик/лице 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

13.1.Јакнење на превентивните 
програми за заштита на оралното 
здравје 
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*13.1.1.спроведување на 
епидемиолошка студија која ќе 
даде слика за оралното здравје на 
населението 

13.1.2.Имплементација на 
стратегијата за 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 2018-2028 година 

*13.2.Реорганизација на 
стоматолошката дејност/служба 

      

*13.3.Ревизија на критериумите за 
проширување на мрежата  

*13.3.1.проширување на мрежата 
за вршење на стоматолошка 
здравствена дејност  на секундарно 
ниво (протетика, орална хирургија и 
ортодонција) 

      

*13.4.Ревизија на ценовникот на 
услуги во секундарната 
стоматолошка заштита 

*13.4.1.воведување на нови услуги 

      

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 14. ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ (КВБ) 
ЦЕЛ НА МЕРКА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ (КВБ): ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ КАЈ АДУЛТНИ ПАЦИЕНТИ СО КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
 

• Навремено препознавање на КВБ; Намалување на смртноста и Оперирани пациенти од 100-150 на годишно ниво од 
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 инвалидитетот 
 

кардиоваскуларни болести и детска хируршка педијатрија 
 

Лекување на пациенти од цереброваскуларни болести, особено 
цереброваскуларниот инфаркт, субарахноидално, интрацеребрално и 

друг вид крвавење, со должина на болнички престој повеќе од 5 
години 

• Едукацијата на тимот од државната кардиохирургија од страна на 

едукатори кои со своето искуство и знаење го надоградуваат и 

пренесуваат на останатите инволвирани колеги. Тимот се состои од 

специјалисти по кардиохирургија, васкуларна хирургија, анестезија  

како и среден медицински персонал (медицински сестри, 

инструментарки, анестетичари и перфузионисти); 

• Едукација на тим за неонатална хирургија и интензивна хируршка нега 

од страна на тимот кој е составен од доктори (хирурзи,васкуларни, 

анестезиолози, интензивисти, интернисти, кардиолози) и среден 

медицински персонал (медицински сестри, перфузионисти, 

анестетичари, инструментарки и медицински сестри за во интензивна 

нега) 

Подобрување во 
лекувањето на секундарно 
и терциерно ниво 

 

Мерка:  
14. ПРЕВЕНЦИЈА НА 

КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ 
(КВБ) 

активности    временска рамка за спроведување Финансиски 
средства 

20.000.000,00 
 

Буџетски:  
15.000.000,00 

 
 
Самофинансирачки
: 5.000.000,00 
 

организациски 
облик/лице 
 
Александра Ристовска 
Евтимова 
 
Ангела Стефановска дипл 

правник 
Екрем Алија дипл.екк 

 
 

квартал 
1 

квартал  
2 

квартал  
3 

квартал 4 

14.1.Средста наменети за 
образовни и договорни услуги за 
странски  тим кој работи на УК 
Државна кардиохирургија  

 x x x 9.000.000,00 УК Државна 
кардиохирургија 

14.2.Средства наменети за 
образовни и договорни услуги за 
тимот кој работи на УК Детска 
хирургија  

 x x x 7.200.000,00 УК Детска хирургија 

14.3.Лекување пациент во ОБ 
Прилеп од целебро-васкуларни 
болести 

x x x x 1.500.000,00 ОБ Прилеп 

 14.4.Изработка за Национални   x  100.000,00 ЈЗУ Клиника за 
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студии за превенција од 

кардиоваскуларни заболувања во 

Република Северна Македонија 

Кардиологија 

Неизмирени обврски за реализирани активности од 2020 година 1.200.000,00 ден 
 

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА *15.ПРЕВЕНЦИЈА ОД ХРОНИЧНИ НЕЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА  
ЦЕЛ НА МЕРКА  ПРЕВЕНЦИЈА ОД ХРОНИЧНИ НЕЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

   

   

Мерка:  
 

*15.ПРЕВЕНЦИЈА ОД ХРОНИЧНИ 
НЕЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА 

активности    временска рамка за спроведување Финансиски средства 
 

Буџетски: 
 

Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

организациски 
облик/лице квартал 

1 
квартал 

2 
Квартал 

3 
квартал 4 

*15.1. воведување на мерки и 
активности за намалување на 
морбидитетот, онеспособеноста и 
предвремениот морталитет 
предизвикани од најчестите 
хронични незаразни заболувања 
(кардио и цереброваскуларни 
заболувања, малигни заболувања и 
шеќерна болест) 

      

15.2.       

15.3.       

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 1: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА *16.ПРЕВЕНТИВНА ПРОГРАМА ЗА СКРИНИНГ НА РАК НА КОЖАТА (меланом) 
ЦЕЛ НА МЕРКА ПРЕВЕНТИВНА ПРОГРАМА ЗА СКРИНИНГ НА РАК НА КОЖАТА (меланом):                                       

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 



 
 

 

48 
Министерство за здравство на 
Република Северна Македонија 
Ministria e shëndetësisë  
Republika e Maqedonisë së Veriut 
 

 
+389 2  3112 500 
www.zdravstvo.gov.mk 

Ул. „50 Дивизија“ бр. 14, Скопје  
Република Северна Македонија 
Rr.Divizioni 50, nr.14 Shkup 
Republika e Maqedonisë së Veriut 
 

   

   

Мерка:  
 
*16.ПРЕВЕНТИВНА ПРОГРАМА ЗА 
СКРИНИНГ НА РАК НА КОЖАТА 
(меланом) 

активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски 
средства 

Буџетски: 
 

Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки 
 

организациски 
облик/лице 

квартал 1 квартал  
2 

квартал  
3 

квартал 4 

*16.1.воведување на нова 
превентивна програма за скрининг 
на рак на кожа (меланом) 

      

16.2.       

16.3.       
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ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 2: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

ЦЕЛ НА ПОТПРОГРАМАТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА: 
Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво (2021): 

1.Број на специјализирани матични лекари во делот на семејната медицина  
387 специјалист по 
семејна медицина 
*до сега има 379 лекари 
со завршена 
специјализација по 
семејна медицина и 
околу 80 лекари кои се во 
програмата за 
специјализација и 
доедукација 

Сите доктори кои работат на примарно ниво до 2028 да бидат 
специјалисти по семејна медицина 

*Развиен модел на плаќање на услугите во кој ќе се вреднува обемот и 
квалитетот на услугите 

*Воведени стандарди за превенција и следење на определени состојби и 
заболувања на примарно ниво на здравствената заштита 

Број на развиени примарни здравствени служби составени од 
мултидисциплинарни тимови  

  

*Обновен возен парк на Итната Медицинска помош 

*Реструктуиран систем за Итна Медицинска Помош 

Воведен систем за следење и менаџирање на на возилатана ИТМ во РСМ 

  

*Зголемена достапност на здравствените услуги во примарната здравствена 
заштита во местото на живеење 

  

2.Број на прикрепени лица од рурални средини 
Број на нови матични 
доктори во рурални 
средини каде нема 
доктор 

Зголемување на докторите во рурални средини за ?   % 

*До екипирање на патронажната служба во сите региони 
Едукација за 
поливалентна дејност на 
патронажните сестри.  
Број на сестри кои ја 
завршиле едукацијата 

Зголемувањe на бројот на патронажните сестри по сите здравствени 
домови за ?    % 
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ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 2:ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 1. СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 
ЦЕЛ НА МЕРКА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
 

Број на завршени специјализации и до-едукации 387 специјалист по семејна 
медицина 

Сите доктори кои работат на примарно ниво до 2028 да бидат 
специјалисти по семејна медицина 

Мерка 
 

*1.СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА 

Активности    временска рамка за спроведување 
 
 

Финансиски средства 
 

Буџетски: 
 
Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

Oрганизациски 
облик/лице 
 
 квартал 1 

 
 
 
 

 

квартал 2 
 
 
 
 

 

Квартал  3 
 
 
 
      

Квартал 4 
 
 
 
    

1.1.специјализации по семејна 
медицина* 

      

1.1.1.стимулирање на лекарите 

за работа во примарното 

здравство 

За да бидат стимулирани 

лекарите да останат на 

примарната здравствена 

заштита, овозможено е да 

запишуваат целосна 

специјализација, а за нивна 

мотивација предлог е целата 

специјализација да биде 

платена, плус месечниот 

надомест од 26.000 денари 

      

Попрецизна пресметка за поединечна специјализација: 

(3000 евра – цела специјализација, односно 1000 евра годишно), плус 12 месеци по 26000 

изнесува околу: 60.000+(26.000x12)x20=7.400.000 денари годишно 

  

1.2.Доедукација на лекарите кои 
работаат во примарна 
здравствена заштита, а кои не се 
специјалисти (2020)* 

      

1.3.Хармонизација со       
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директивите на ЕУ  

ЕУ директива 2005/36/ЕЦ и 

директива 16/93/EEЦ 

Во процесот на хармонизацијата со директивите на ЕУ сите  лекари кои работат самостојно 

со пациенти треба да бидат специјалисти. (ЕУ директива 2005/36/ЕЦ). Воедно и со 

директивата 16/93/EEC сите земји членки на ЕУ мораа до 1995 година да воведат 

задолжителна специјализација по семејна медицина во времетраење од минимум 3 

години. Со воведувањето на специјализацијата по семејната медицина ќе се задоволи овој 

критериум т.е. ќе се усогласиме со ЕУ директивите и стандардите за самостојно работење 

на ниво на примарната здравствена заштита, ќе се зголеми квалитетот на здравствената 

заштита на истото и подобро ќе се искористуваат здравствените ресурси со контролирано 

движење на пациентите во системот. 

  

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 2:ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 2.МАТИЧЕН ЛЕКАР 
ЦЕЛ НА МЕРКА МАТИЧЕН ЛЕКАР: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
 

   

Мерка 
 

*2.МАТИЧЕН ЛЕКАР 

Активности    временска рамка за спроведување 
 
 

Финансиски средства 
 

Буџетски: 
 
Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

Oрганизациски 
облик/лице 
 

квартал 1 
 
 
 
 

 

квартал 2 
 
 
 
 

 

Квартал  3 
 
 
 
      

Квартал 4 
 
 
 
    

2.1.Развивање на модел за 
плаќање на услугите кои 
матичните лекари ги пружаат во 
кој ќе се вреднува обемот и 
квалитетот на услугите 

      

2.2.Воведување на стандарди за 
превенција и следење на 
определи состојби и заболувања 
на примарно ниво на 
здравствена заштита 

      



 
 

 

52 
Министерство за здравство на 
Република Северна Македонија 
Ministria e shëndetësisë  
Republika e Maqedonisë së Veriut 
 

 
+389 2  3112 500 
www.zdravstvo.gov.mk 

Ул. „50 Дивизија“ бр. 14, Скопје  
Република Северна Македонија 
Rr.Divizioni 50, nr.14 Shkup 
Republika e Maqedonisë së Veriut 
 

2.3.Вложување во континуирана 

едукација, технички и 

материјални ресурси 

      

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 2:ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 3.ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 
ЦЕЛ НА МЕРКА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ: ЗАЈАКНУВАЊЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ОД СТРАНА НА ИМП 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Обновување на возниот парк на ИТМ 
 

 

3.1. 
 

 

3.2. 
 

 

3.3.Систем за следење и менаџирање на возилата на Итна Медицинска Помош 
во сите градови во РСМ 

 

 Интеграцијата на системот кое ќе ги опфати сите центри за итна 
медицинска помош од сите градови, со кое на операторите ќе им 
овозможува одговор на повик, пренасочување на повик и 
завршување на повик преку нивните работни станици 

Мерка 
 
*3.ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 

Активности    временска рамка за спроведување Финансиски средства 
 

Буџетски: 
 
Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 

Oрганизациски 
облик/лице 
 

квартал 1 
 
 
 

 

квартал 2 
 
 
 
 

 

Квартал  3 
 
 
 
      

Квартал 4 
 
    

3.1.Зајакнување и подобрување 
на здравствените услуги од 
страна на ИМП 
 
3.1.1.Редовно обновување на 
возниот парк на Итната 
Медицинска помош  
3.1.2.Обезбедување на  нови 
возила за Итна Медицинска 
Помош   
  

      

3.2.Реструктуирање на системот 

за Итна Медицинска Помош 

 

3.2.1.Воспоставување на три 

нови пункта за Итна Медицинска 
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Помош на подрачјето на град 

Скопје 

3.2.2.Времето на одговор на 
Итна Медицинска Помош ќе 
биде 10 минути во урбани 
средини и до 20 минути во 
рурални средини  
3.3. Систем за следење и 

менаџирање на возилата на итна 

медицинска помош во сите 

градови во РСМ 

   3.3.1.Иницијатива која е дел од 

ГПРВРСМ - 

 *Информација за потребата од 

воведување на систем за 

следење и менаџирање на 

возилата на итна медицинска 

помош во сите градови во 

Република Северна Македонија   

 х    Ангелчо 

Трајановски 

 3.4.Едукација на екипи од Итна 

медицинска помош-обнова на 

обуката за (Basic Life Support-BLS) 

Едукација на екипи од Итна 

Медицинска помош- обнова на 

обуката за (Advanced Life 

Support) обука за работа во 

санитетско возило 

х х х х  Медицински 

Симулациски 

Центар 

Александар 
Саша 
Димитријевиќ 

3.5.Формирање на служба за 

парамедици во Итна медицинска 

помош 

      

3.3. На територијата на РСМ има вкупно 33 центри за Итна Медицинска Помош, кои се распространети во исто толку градови. Овој систем треба да претставува централизирано 
решение кое ќе ги опфати сите центри за итна медицинска помош од сите градови. Системот е замислен како интегрирано решение кое повиците на бројот 194 на територија на РСМ 
ќе пристигнуваат на едно место, а од тоа место ќе бидат соодветно распределувани до регионалните центри на итна медицинска помош соодветно нивната географска локација и 
локацијата од каде доаѓа повикот. Примањето на повиците кон итната помош треба да биде интегрирано со системот, додека системот треба да обезбедува интерактивно мени (IVR- 
Interactive voice response) и сите повици треба да бидат снимени. Интеграцијата на системот треба да им овозможува на операторите одговор на повик, пренасочување на повик и 
завршување на повик преку нивните работни станици со кликање во софтверот со користење на глувче или кратенки преку тастатура. Говорните функции треба да се вршат преку 
компјутерот на операторот со користење на headset уред (микрофон и слушалка со висок квалитет) 
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ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 2:ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА *4. РУРАЛЕН ДОКТОР  
ЦЕЛ НА МЕРКА  РУРАЛЕН ДОКТОР: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Број на доктори во рурални средини   Број на нови матични доктори во рурални средини за 10% каде 
нема доктор 

Број на прикрепени лица од рурални средини   

Мерка 
 
 

*4. РУРАЛЕН ДОКТОР 

активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
 

Буџетски: 
 
 
 

Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

организациски 
облик/лице 
 
Министерство за 
здравство 
 
 

квартал 1 
 
 
 
 
 

квартал 2 
 
 
 
 
 

квартал 3 
 
 
 
 
 

квартал 4 
 
 
 
 
 

*4.1.Поголема достапност на 
здравствените услуги во 
примарната здравствена заштита 

*4.1.1.докторите од здравствените 
домови ќе можат да регистрираат 
пациенти како матични лекари 

*4.1.2.докторите од ПЗЗ ќе можат 
да работаат и да даваат услуги 
(дежурства, итна помош, 
вакцинални пунктови и 
патронажа) во места каде што 
недостасуваат лекари за што ќе 
добиваат дополнителен  паричен 
надоместок 

     
 
 
 
4.1.1 доктори од ПЗЗ 
можат да запишуваат 
пациенти на нивната 
листа од рурални 
средини 
 
4.1.2. Во програмата 
здравје за сите имаше 
средства за 
стимулација на 
доктори кои ќе 
работат во рурални 
средини каде што 
нема доктор 

 

*4.3.стимулирање на младите 
лекари да отвараат ординации во 
рурални средини, преку 
доделување на грантови 

      

*4.4.обезбедување на       
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здравствени услуги преку 
капацитетите со кои што 
здравствениот систем располага 
на секундарно ниво 

*4.4.1.гинеколошки услуги - 
докторите во болниците од 
областа на гинекологијата во 
места и региони каде има 
недостаток од матични лекари ќе 
можат да регистрираат 
осигуреници како матични лекари 
од оваа област 

*4.4.2.обезбедување на услуги за 
сексуално и репродуктивно 
здравје во руралните средини 
преку ангажирање на мобилните 
гинеколошки амбуланти 

*4.4.3.педијатриски услуги - 
докторите во болниците од 
областа на педијатријата во места 
и региони каде има недостаток од 
матични лекари ќе можат да 
регистрираат осигуреници како 
матични лекари од оваа област 

      

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 2:ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 5. ПАТРОНАЖНИ СЛУЖБИ  
ЦЕЛ НА МЕРКА ПАТРОНАЖНИ СЛУЖБИ: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Зголемен број на патронажните сестри во сите здравствени домови  Број на патронажните 
сестри во сите здравствени 
домови  
2021? 

Зголемување на бројот (за 10 %) на новопримени патронажни 
сестри во 2022 

Зголемен опфат на патронажни сестри кои ќе бидат едуцирани за поливалентна 
дејност  

Број на сестри кои ја 
завршиле едукацијата 
вкупно до сега ? 

Зголемен опфат (за ____ %) на патронажни сестри кои ќе бидат 
едуцирани за поливалентна дејност  
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во 2020 ? 
2021?  

Мерка 
 

*5. ПАТРОНАЖНИ СЛУЖБИ 

активности    временска рамка за спроведување Финансиски средства 
 
 

Буџетски: 
 
 
 

Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 

организациски 
облик/лице 
 
 

Квартал 1 
 

квартал 2 квартал 3 квартал 4 

*5.1.Доекипирање на 
патронажната служба во сите 
региони 

Во тек е вработување на 
медицински сестри со договор од 
6 месеци 

     
 

 

5.2.Едукација на поливалентност  
на патронажните мед сестри 

План за едукација на 
поливалентност  на патронажните 
мед сестри на катедрата за 
семејна медицина  

      

5.3. *Во подготовка нов Закон за 
сестринска дејност 
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ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 3:КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ЦЕЛ НА ПОТПРОГРАМАТА КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Број на згрижени лица со душевни растројства 

 

200 пациенти обезбедени 
со долгoтрајно  лекување 
како и дневно болнички 
третман во центрите 

Обезбедена здравствена заштита за околу 200 лица опфатени со 
мерката „Згрижување и лекување на лицата кои се сместени во 
психијатриските установи со изречена мерка од надлежен суд – 
задолжително лекување и чување во психијатриска установа“ и 
обезбедена партиципација за дневно болничко лекување во центрите 
за ментално здравје за околу 750 пациенти. 
 

Број на лица болни од хемофилија  

Број на лица кои се третираат со дијализа 

 100% опфат на лицата болни со хронична  бубрежна инсуфициенција 
и нивно третирање со дијализа кои се опфатени со Спогодбата за 
соработка во областа на здравството и медицинските науки, а се 
странски државјани од Република Албанија (20 пациенти) 

Централизирана набавка на инсулин на годишно ниво 
 

 

 Централизирана набавка на инсулин 
Воведување водич за лекување на пациентите со инсулин и 
Вмрежување на сите центри за дијабетичари  
100% опфатеност на пациентите со терапијата 

Број на опфатени лица во третман кои употребуваат алкохол и дроги во 
програмите за лекување од алкохол и  со агонистичка терапија со опоиди 
(метадон и бупренорфин), 

Околу 1600 лица на 
терпија со метадон и 
околу 280 лица на терпија 
со бупренорфин во ЈЗУ и 
Казнено поправните 
установи во РСМ и 
болничко лекување на 
зависници од алкохол и 
дрога над 30 дена и лица 
со изречена судска мерка 
“задолжително лекување 
и чување” 

Обезбедена здравствена заштита за околу 1700 лица на терпија со 
метадон и околу 330 лица на терапија со бупренорфин во ЈЗУ и 
Казнено поправните установи во РСМ и здравствена заштита за околу 
50 лица на болничко лекување од алкохол и дрога над 30 дена и лица 
со изречена судска мерка “задолжително лекување и чување” 
 

Воведување на нови лекови за лицата со ретки болести и број на пациенти 
опфатени со програмата 

35 лекови за околу 150 
пациенти 
 

37 лекови за околу 170 пациенти 

Број на извршени трансплантации од починат донор, број на пациенти на 
листите на чекање, број на донори, и број на здравствени работници вклучени 
во извршување на трансплантацијата кои посетувале соодветна обука од 
областа на трансплантација   
  
  

Развој на 
мултиорганската 
трансплантација и тоа во 
делот на срце, црн дроб, 
коски и коскени ткива  и 
рожница 

Главни приоритети за наредниот период (2021) е проширување на 

трансплантацијата и тоа во делот на мултиорганска трансплантација. 

За тоа се потребни дополнителни финасиски средства кои пред се би 

се искористиле во делот на ХЛА и други дијагностички испитувања за 

лицата кои се ставаат на листите за трансплантација на срце, црн 

дроб, бубрези и коски и коскени ткива.  
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Изготвување на 
Национални регистри за 
срце, црн дроб, коски и 
коскени ткива 
Зголемување на бројот на 
болнички координатори 
Доедукација на 
здравствените работници 
во делови од  постапката 
за трансплантација во кои 
немаме доволно искуство 

Изработка на софтвер за сите Национален листи за трансплантација 

на органи( срце, црн дроб, коски и коскен ткива) за избор на 

најсоодветен примател  на орган 

Детектирање на поголем број на пациенти во мозочна смрт кои 

можат да бидат донори на органи 

 

Зголемување на нивото на компетенција на здравствениот кадар од 

областа на трансплантацијата 

*Развиени капацитети за долготрајно лекување и нега на заболени  од 
одредени хронични болести и основање на Центри за палијативна грижа 
(хосписи) 
 

  

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 3: КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 1.ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА  
ЦЕЛ НА МЕРКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА: 

Показател за успешност:  Појдовна основа:  Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

200 пациенти обезбедени со долгтрајно  лекување како и дневно болнички 
третман во центрите за ментално здравје за околу 750 пациенти. 

200 пациенти  
 

Обезбедена здравствена заштита за околу 200 лица опфатени со 
мерката „Згрижување и лекување на лицата кои се сместени во 
психијатриските установи со изречена мерка од надлежен суд – 
задолжително лекување и чување во психијатриска установа“ и 
обезбедена партиципација за дневно болничко лекување во 
центрите за ментално здравје за околу 750 пациенти. 
 

Мерка 
1.ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ЛИЦА СО ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА 

Активности    временска рамка за спроведување Финансиски средства 
 

Буџетски: 
 

Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

организациски 
облик/лице 
 
Даница Стефковска 
 

Ангела Стефановска 
дипл правник 

 
Александра Ристовска 

Ефтимова дипл. екк 
 
 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 
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1.1.Згрижување на пациентите 
(околу 200 лица) кои се на 
долготрајно лекување во 
Психијатриските установи 
болничко лекување (хронично 
душевни болни за долготрајна 
нега и чување) 

х х х х 50.000.000,00 
 

 

1.2.Обезбедување дневно 
болнички третман во Центри за 
ментално здравје за пациентите 
со проблеми во менталното 
здравје (хронично душевни болни 
со долготрајен престој во дневни 
болници (повеќе од 30 дена))  

Согласно Национална стратегија 
за ментално здравје 2018-2025 
година, потребно е да се намали 
бројот на пациенти во 
психијатриските болници преку 
отварање на нови центри и 
хосписи 

х х х х 7.000.000,00 
 

 

 
Неизмирени обврски по однос на програмата за 2021 година изнесуваат 8.000.000,00 
 

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 3: КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 2.ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА БОЛНИ ЛИЦА КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА, И АКТИВНОСТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО ХЕМОФИЛИЈА  
ЦЕЛ НА МЕРКА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА БОЛНИ ЛИЦА КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА, И АКТИВНОСТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО ХЕМОФИЛИЈА:  
Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

опфат на лицата болни со хронична  бубрежна инсуфициенција и нивно 
третирање со дијализа кои се опфатени со Спогодбата за соработка во областа 
на здравството и медицинските науки, а се странски државјани од Република 
Албанија, 
  

20 пациенти, со Спогодбата 
меѓу Македонската Влада и 
Албанската Влада за 
соработка во областа на 
здравството и 
медицинските науки 

100 % згрижување на пациентите со дијализа  

опфат на лицата кои немат здравствено осигурување се третират со дијализен 
третман 

100% згрижување на 
пациентите со дијализа 

100% згрижување на пациентите со дијализа 

опфат на лица кои боледуваат од хемофилија  100% 100 % опфат на лица кои боледуваат од хемофилија и превентивно 
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едукативни активности за хемофилија 

Мерка 
 

2.ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИ 
ЗА БОЛНИ ЛИЦА КОИ СЕ 

ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА, И 
АКТИВНОСТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО 

ХЕМОФИЛИЈА 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
 

Буџетски: 
1.000.000,00 денари 

Самофинансирачки: 
5.000.000,00 денари  

организациски 
облик/лице 
 
Георгина Петрушевска  
Блета Рама 
 

Менсур Ибраими 
дипл.екк 

Квартал 
 1 

квартал 2 квартал 3 квартал 4 

2.1.здравствена заштита на лицата 
(болни со хронична  бубрежна 
инсуфициенција и нивно 
третирање со дијализа) кои се 
опфатени со Спогодбата за 
соработка во областа на 
здравството и медицинските 
науки, а се странски државјани од 
Република Албанија  

х х х х 1.500.000,00 
 

 

 2.2.Болни од хемофилија 
(потребни средства за превенција 
на хемофилијата согласно 
Националната стратегија за 
хемофилија) 

х х х х 250.000,00  

2.3.Трошоци за хроничен 
дијализен третман за лица кои во 
периодот на отпочнување на 
хемодијализниот третман немаат 
здравствено осигурување во 
временски период од максимум 
60 дена, кој е доволен за 
регулирање на здравственото 
осигурување.  

х х х х 1.900.000,00  

2.4.Превенција од вирусен хепатит 
Б за пациенти на хроничен 
дијализен третман кои се 
државјани на РСМ – набавка на 
Хепатит Б адулт вакцини.   

х х х х 2.350.000,00  

Во текот на 2021 година:  
- Исплатени се трошоци за третирање со дијализа кои се опфатени со Спогодбата за соработка во областа на здравството и медицинските науки, а се странски државјани од 

Република Албанија 

- Исплатени се трошоци за хроничен дијализен третман за лица кои во периодот на отпочнување на хемодијализниот третман немаат здравствено осигурување во 
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временски период од максимум 60 дена, кој е доволен за регулирање на здравственото осигурување. 

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 3: КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 3.ОБЕЗБЕДУВАЊЕ  ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС 
ЦЕЛ НА МЕРКА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ  ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС: СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВА ЗА ЦЕНТРАЛНА НАБАВКА НА ИНСУЛИНОТ СЕ ПОСТИГНУВА РЕДОВНО ЛЕКУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ СО ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ, ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА ОВИЕ ПАЦИЕНТИ, 
НАМАЛУВАЊЕ НА КОМПЛИКАЦИИТЕ КОИ НАСТАНУВААТ КАКО РЕЗУЛТАТ ОД НЕРЕДОВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНСУЛИН, НАМАЛУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕТОТ НА ОВАА 
КАТЕГОРИЈА НА ЛИЦА И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТА, КОЕ ОД ДРУГА СТРАНА ПРЕТСТАВУВА НАМАЛЕН БРОЈ НА БОЛЕДУВАЊА. 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Централизирана набавка на инсулин на годишно ниво 
 
 

Сите пациенти кои се на 
инсулинска терапија  

Целосно спроведување на централизирана набавка на инсулин 
Воведен водич за лекување на пациентите со инсулин и 
Вмрежување на сите центри за дијабет со Клиниката за 
ендокринологија 
100% опфатеност на пациентите со терапија 

Мерка 
3.ОБЕЗБЕДУВАЊЕ  ИНСУЛИН, 

ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, 
ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И 
ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И 
КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС 

Активности    временска рамка за спроведување 
 
Една буџетска година 

Финансиски средства 
 

Буџетски: 
845.000.000,00 денари 

 
Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

организациски 
облик/лице 
 
Арсим Агуши 
 

Блета Рама 
дипл.правник 

 
Менсур Ибраими 

дипл.екк. 

Квартал  
1 

квартал 2 квартал 3 квартал 4 

1.1.Централизирана набавка на 
инсулин на годишно ниво 
спроведено од Министерството за 
здравство и навремено 
обезбедување на инсулин за сите 
инсулино-зависни пациенти 

х х х х 

844.655.000,00 

 

1.2.Набавка на потрошен 
материјал за пациенти со 
инсулинска пумпа   

х х х х  

1.3. Вмрежување на сите Центри 
за дијабет низ Републиката со 
Клиниката за ендокринологија 

х х х х  

- Со ова Програма се опфатени сите лица кои се на инсулинска терапија и со истата се снабдуваат со инсулин, ленти за мерење на гликемија инсулински игли, систем за 

континуирано снабдување со инсулин и согласно евиденциите од системот Мој термин вкупниот број на лица кои се на инсулинска терапија се 44.500 пациенти. 
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ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 3: КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 4.ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ 
ЦЕЛ НА МЕРКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ: ВКЛУЧУВАЊЕ НА ШТО ПОГОЛЕМ БРОЈ НА ЛИЦА СО РАСТРОЈСТВА ОД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ И 
ДРОГА ВО ПРОГРАМИТЕ ЗА ЛЕКУВАЊЕ ОД АЛКОХОЛ И СО АГОНИСТИЧКА ТЕРАПИЈА СО ОПОИДИ (МЕТАДОН И БУПРЕНОРФИН), СО ШТО ЌЕ СЕ НАМАЛИ УПОТРЕБАТА ОД АЛКОХОЛ И 
НА ИЛЕГАЛНИ ДРОГИ, СМРТНОСТА ОД ПРЕДОЗИРАЊЕ, ЧЕСТОТАТА НА ИНЈЕКТИРАЊЕ, УПОТРЕБАТА НА НЕСТЕРИЛЕН ПРИБОР ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ, ШИРЕЊЕ НА ИНФЕКЦИИ СО 
ХИВ/ХЕПАТИТ Б И Ц И ЌЕ СЕ НАМАЛАТ КРИМИНАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ 

Показател за успешност:  Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:  

Број на опфатени лица во третман кои употребуваат алкохол и дроги во прог-
рамите за лекување од алкохол и  со агонистичка терапија со опоиди (метадон 
и бупренорфин), 

Околу 1600 лица на терпија 
со метадон и околу 280 
лица на терпија со 
бупренорфин во ЈЗУ и 
Казнено поправните 
установи во РСМ и 
болничко лекување на 
зависници од алкохол и 
дрога над 30 дена и лица со 
изречена судска мерка 
“задолжително лекување и 
чување” 

Обезбедена здравствена заштита за околу 1700 лица на терпија со 
метадон и околу 330 лица на терапија со бупренорфин во ЈЗУ и 
Казнено поправните установи во РСМ и здравствена заштита за 
околу 50 лица на болничко лекување од алкохол и дрога над 30 дена 
и лица со изречена судска мерка “задолжително лекување и 
чување” 
 

Мерка 
4.ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ЛИЦА СО БОЛЕСТИ НА 
ЗАВИСНОСТИ 

Активности    временска рамка за спроведување 
 
 

Финансиски средства 
86.000.000,00 
 
Буџетски: 

 
Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 
  

организациски 
облик/лице 
 
Драгана Петрушевска  
 

Бурим Бајрами 
дипл.правник 

 
Слободанка Темова 

дипл.екк 
 

квартал 1 
 
 

квартал 2 квартал 3 квартал 4 

 4.1. Редовни контроли врз 
работата на ЈЗУ и третманот на 
лицата кои користат алкохол и 
дроги во ЈЗУ 

х х х х   

4.2. Завршување на процесот на 
децентрализација на третманот 
со бупренорфин и подеднаква 
достапност на лекот 
бупренорфин до сите лица со 
нарушувања од употреба на 

х х х х   
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дрога во земјата, вклучително и 
лицата лишени од слобода 

4.3.Ревидирање на постоечките 
протоколи – протокол за 
метадон, протокол за 
бупренорфин и проткол за 
неонатален апстиненцијален 
синдром 

х х х х   

4.4.Исплаќање на средства за 
извршени здравствени услуги, 
мониторинг и евалуација на 
процесот на имплементација на 
активностите и користењето на 
буџетските средства 

х х х х 86.000.000,00 денари  

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 3: КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 5.РЕТКИ БОЛЕСТИ  
ЦЕЛ НА МЕРКА РЕТКИ БОЛЕСТИ: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА  МЕДИКАМЕНТОЗНА/ТЕРАПИЈА ЗА ЛИЦАТА СО РЕТКИ ЗАБОЛУВАЊА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ СЕ ВКЛУЧЕНИ 
ВО РЕГИСТАР НА РЕТКИ БОЛЕСТИ И НА ПАЦИЕНТИ КОИ БОЛЕДУВААТ ОД РЕТКИ БОЛЕСТИ ПО ОСНОВ НА СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИУМИ И БЕЗ РАЗЛИКА НА  СТАТУСОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ  
Показател за успешност:  Појдовна основа:  Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:  

Воведување на нови лекови за лицата со ретки болести и број на пациенти 
опфатени со програмата 

35 лекови за околу 150 
пациенти 
 

37 лекови за околу 170 пациенти 

Мерка 
 
5.РЕТКИ БОЛЕСТИ 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
 

560.000.000.00 
 

Буџетски: 
 

Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

организациски 
облик/лице 
 
Сузана Маневска  
Марија Хаџи-
Христовска 
 

Диана Додевски 
дипл.правник 

Антон Петков дипл. екк 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

5.1.Набавка на медикаментозна 
терапија  за лицата со ретки 
заболувања во Република 
Македонија кои се вклучени во 
регистар на ретки болести и на 
пациенти кои боледуваат од ретки 

х х х х 560.000.000.00 денари  
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болестипо основ на специфични  
критериуми и без разлика на  
статусот на осигурување. 

5.2. Воведување на нови лекови за 
лицата со ретки болести 

х х х х   

5.3. Ревидирање на Регистарот за 
ретки болести кои ќе се ревидира 
еднаш годишно. 

х х х х   

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 3: КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 6.ТРАНСПЛАНТАЦИЈА 
ЦЕЛ НА МЕРКА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА:  
-ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОД ПОЧИНАТО ЛИЦЕ  

-ПРОШИРУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ТРАНСПЛАНТАЦИИ НА СРЦЕ, ЦРН ДРОБ, КОСКИ И КОСКЕНИ ТКИВА  И РОЖНИЦА  

-ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТА КАЈ ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ЗНАЧЕЊЕТО НА ДОНИРАЊЕТО ОРГАНИ И ТРАНСПЛАНТАЦИЈАТА КАКО МЕТОД НА ЛЕКУВАЊЕ  
Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

 

Број на извршени трансплантации од починат донор  
  
  

Развој на мултиорганската 
трансплантација и тоа во 
делот на срце, црн дроб, 
коски и коскени ткива  и 
рожница 
2021 – направени 9 
трансплантации од починат 
донор и притоа 
трансплантирани 5 срца, 16 
бубрези и 10 коскени ткива 

Главни приоритети за наредниот период  е проширување на 

трансплантацијата во делот на мултиорганска трансплантација- 

трансплантација на црн дроб, бели дробови и васкуларни ткува како 

и формирање на Ткивна банка. За тоа се потребни дополнителни 

финасиски средства кои пред се би се искористиле во делот на 

подобрување на Националнаните листи за трансплантација, 

воведување на нови процедури за трансплантација на црн дроб, 

бели дробови и васкуларни ткива како и проширување на 

медицинските тимови кои работат на оваа проблематика. 

Број на пациенти на листите на чекање Изготвување на 
Национален регистар за 
црн дроб 
Проширување на листите 
на пациенти кои чекаат за 
срце и бубрези 

Изработка на софтвер за сите Национален листи за трансплантација 
на органи( срце, црн дроб, а) за избор на најсоодветен примател  на 
орган 

Број на донори Зголемување на бројот на 
медицински тимови и 
болници кои ќе 
препознаваат донори 

Детектирање на поголем број на пациенти во мозочна смрт кои 
можат да бидат донори на органи 

Број на здравствени работници вклучени во извршување на трансплантацијата 
кои посетувале соодветна обука од областа на трансплантација 

Доедукација на 
здравствените работници 

 
Зголемување на нивото на компетенција на здравствениот кадар од 
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во делови од  постапката за 
трансплантација во кои 
немаме доволно искуство 

областа на трансплантацијата 

 
Мерка 
 

6.ТРАНСПЛАНТАЦИЈА* 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
7.000.000,00 

 
Буџетски: 0 

 
Донации: 0 
Заеми:0 
Самофинансирачки:7.
000.000,00 
 

организациски 
облик/лице 
 
Адриана Георгиев  
 
Ангела Стефаноска дипл 

правник 
 

Екрем Алија дипл екк 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

6.1.Извршување на ХЛА 
типизација, ХЛА антитела и други 
лабораториски и дијагностички 
испитувања од страна на 
надлежните установи (плаќање на 
партиципацијата наместо 
примателите-пациенти кои се 
подготвуваат за 
трансплантација/како и за 
дарителите на органи, ткива и 
матични клетки) 

х х х х 1.000.000,00 ЈЗУ Институт за 
имунологија, ЈЗУ 

Институт за 
трансфузиона 

медицина 

6.2.Обука на здравствените 

работници кои се вклучени во 

извршување на трансплантациите 

преку учество на обуки, 

конференции, конгреси и други 

видови на усовршување 

(котизација, сместување, превоз) 

х х х х 200.000,00 Здравствени 
работници/ физички 

лица 

6.3.Исполнување на законска 

обрска за исплата на законски 

пропишаниот надоместок за 

вршење на работите на 

Националниот координатор за 

трансплантација 

х х х х  Физичко лице/ 
коориднатор  назначен 

од Влада на РСМ 

6.4.Ангажирање на лица за 

вршење на стручни и 

административно-технички 

работи поврзани со работата на 

х х х х 100.000,00 Физичко лице 
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Националниот координатор за 

трансплантација 

6.5.Исполнување на законска 

обрска за исплата на законски 

пропишаниот надоместок за 

вршење на работите на 

„болничките“ координатори 

х х х х 1.080.000,00 Физичко лице 

6.6.Зголемување на нивото на 

мотивираност и задоволство на 

членовите на тимовите за 

трансплантација од жив донор 

х х х х 1.000.000,00 Физичко лице 

6.7.Зголемување на нивото на 

мотивираност и задоволство на 

членовите на тимовите за 

трансплантација од починат донор 

х х х х 1.871.000,00 Физичко лице 

6.8.Исплата на финансиски 

средства во износ од 30.000 

денари, поврзани со починатото 

лице како донор 

х х х х 300.000,00 Физичко лице 

6.9.Ослободување од плаќање на 

партиципација за 

имуносупресивни лекови за 

трансплантирани пациенти 

х х х х 300.000,00 ФЗОМ 

6.10.Организирање на настани за 

зголемување на јавната свеста за 

значењето и придобивките од  

трансплантација 

х х х х 250.000,00 Невладини 
организации/ 

Маркетинг агенции 

 6 11.Зголемување на нивото на 

мотивираност и задоволство на 

членовите на координатори  за 

трансплантација од починат донор 

х х х х 216.000,00 Физички лица 

 6.12. Еднократна годишна награда 

за извршители на трансплантација 

на крвотворни матични клетки 

х х х х 363.000,00 Физички леца 

Реализирани активности во 2021 

• Добиени 10 согласности за експлантација на органи и процесирани 9 пациенти во мозочна смрт. Направени 5 трансплантации на срце, 16 на бубрег и 10 трансплантации на 

коскени ткива 

Започната програма за трансплантација на коскени ткива  
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• Ажурирани Национални листи за трансплантација на срце и бубрези 

 

 

ПРОГРАМА 1:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОРИЕНТИРАНА КОН ЗАЕДНИЦАТА НА СИТЕ НИВОА 

ПОТПРОГРАМА 3: КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
МЕРКА 7.ОТВАРАЊЕ НА НОВИ ИЛИ ПРЕНАМЕНА НА ПОСТОЕЧКИ НЕИСКОРИСТЕНИ БОЛНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ  
ЦЕЛ НА МЕРКА ОТВАРАЊЕ НА НОВИ ИЛИ ПРЕНАМЕНА НА ПОСТОЕЧКИ НЕИСКОРИСТЕНИ БОЛНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
 

   

   

Мерка 
 

7.ОТВАРАЊЕ НА НОВИ ИЛИ 
ПРЕНАМЕНА НА ПОСТОЕЧКИ 
НЕИСКОРИСТЕНИ БОЛНИЧКИ 

КАПАЦИТЕТИ 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
 

Буџетски: 
 

Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

организациски 
облик/лице 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

7.1.Отварање на центар за рани со 
операциони сали како посебна ЈЗУ 
или во склоп на ЈЗУ Геронтолошки 
завод Скопје 
 
7.1.1.Центар за пациенти во кој би 
се извршувале посложени зафати 
и интервенции од областа на 
септичната хирургија. 
Потребно е да се изгради нов 
објект само за таа намена. Тој се 
предвидува да се состои од 
подрум, приземје и два ката со 
приближна нето површина од 
1000м2 на подрумот и 2100м2 на 
останатите нивоа. Истиот беше 
предвидено да се изгради на 
најповолната локација во рамки 
на парцелата на ЈЗУ Геронтолошки 
завод 13 Ноември во Скопје, 
ускладен со ситуацијата на лице 
место, на претходно дефинирана 

    Министерството за 
здравство во 
моментот не 
располага со 

финансиски средства 
за реализација на 

планираните 
активности 

МЗ 
 

Ангелчо Трајановски 



 
 

 

68 
Министерство за здравство на 
Република Северна Македонија 
Ministria e shëndetësisë  
Republika e Maqedonisë së Veriut 
 

 
+389 2  3112 500 
www.zdravstvo.gov.mk 

Ул. „50 Дивизија“ бр. 14, Скопје  
Република Северна Македонија 
Rr.Divizioni 50, nr.14 Shkup 
Republika e Maqedonisë së Veriut 
 

маркица 

7.2.Отварање на нови и 
проширени постоечки капацитети 
на дневни болници во кои на 
пациентите ќе им се пружаат 
дијагностички или терапевтски 
(интернистички, 
хируршки,педијатриски) услуги за 
кои не е неопходна 
хоспитализација 

      

7.3.Развивање на капацитети за 
долготрајно лекување и нега на 
заболени од одредени хронични 
болести особено за стари и 
неподвижни лица во тешка 
состојба за кои домашната нега не 
е соодветна 

      

7.4.Основање на Центри за 
палијативна грижа (хосписи) преку 
преадаптација на здравствените 
капацитети 
7.4.3.неискористените болнички 
капацитети ќе бидат пренаменети 
во домови за стари лица 

      

7.5.Отварање на капацитетите на 
јавните здравствени установи 
(операционите сали) за да ги 
користат специјалисти под точно 
утврдени критериуми, со што и 
јавната здравствена установа би 
добила дополнителни приход 

      

7.6.Реорганизирање на 
Ургентниот клинички центар во 
Скопје (интернистички) во високо 
специјализирана и модерна 
установа која ќе ги згрижува 
критично болните со адаптација 
на просторот, опремата и кадарот 
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А. Програми и потпрограми од стратешкиот план на органот на државната управа 

ПРОГРАМА: 2:МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ  
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: 
Втората стратешка програмата “Модернизација и унапредување на здравствениот систем согласно стандардите на ЕУ” со двете потпрограми кои ги содржи: модернизација на 
објектите на ЈЗУ во РСМ и интегриран здравствен информатички систем, ги остварува следните приоритети утврдени во “Oдлука за утврдување на стратешките приоритети на 
Владата на Република Северна Македонија во 2022 година” Службен весник на Република Северна Македонија број 97 од 29.04.2021 година: 

- обезбедување забрзан економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните 

- справување со светската пандемија предизвикана од корона вирусот (covid 19) 

- модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните  и деловните субјекти 

- заштита на животна средина, зелен развој, намалување на аерозагадувањето и влијанието на климатиските промени 

 

и приоритетни цели: 

✓ Jакнење на јавно здравствените капацитети, квалитетен и интегриран, ефикасен и долгорочно-финансиски одржлив здравствен систем  

✓ Достапни здравствени услуги на сите нивоа, квалитетна здравствена заштита и воспоставување на систем за следење на здравствениот статус на населението   

✓ Инвестиции во инфраструктурата на здравствениот систем, човечки ресурси, опрема, понапредни методи и терапии 

✓ Реконструкција и обезбедување на енергетска ефикасност на јавните згради 

✓ Опремување на сите одделенија за интезивна нега со модерна опрема, кревети, респиратори, рентген машини и сите останати потребни апарати за обезбедување на 

врвна здравствена заштита 

✓ Дигитализација при испораката на услугите за граѓаните и бизнисите развивање механизми за воспоставување на модерни технологии 

✓ Спроведување на политики за хумано планирање и уредување на просторот  

✓ Планирање и оддржливо користење на просторот и природните богатства, зголемување на учеството на обновливите видови на енергија во финалната потрошувачка на 

енергија и заштита на животната средина  

✓ Фискална оддржливост и поддршка на економијата со инвестиции во инфраструктурните проекти 

✓ Креирање на сеопфатен Национален развоен план за долгорочен и одржлив развој запазувајќи ги принципите на инклузивност, кохерентност и транспарентност 

✓ Задржување на макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и на вработеноста, 

✓ промовирање политики базирани на аргументи и емпатија, рушење на бариерите за лицата со попреченост и нивните семејства 

✓ Ефективно, ефикасно и инклузивно креирање политики, стручна, професионална и департизирана администрација и одговорно, отчетно и транспарентно работење на 

институциите  

✓ Подобрување на квалитетот на животот на старите лицa и обезбедување достоинствена старост 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа 
Приоритети на Министерството за здравство кои се однесуваат на програмата “модернизација и унапредување на здравствениот систем согласно стандардите на ЕУ” се следни: 

 
1. Модерен и унапреден здравствен систем и подобар квалитет на здравствена заштита и здравствени услуги за населението  

2. Инвестиции во здравствениот систем во делот на инфраструктура, опрема, човечки ресурси и понапредни методи и терапии 

3. Набавка на медицинска опрема во јавните здравствени установи на Република Северна Македонија, со цел подобрување на состојбата и 

поквалитетна здравствена заштита. 
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4. Целосна енергетска ефикасност на сите здравственми домови и болници 

5. Зајакнување на капацитетите на јавното здравство преку функционално поврзување на сите нивоа на здравствена заштита - Интегриран и 

ефикасен здравствен систем” 

6. Развиен концепт за Национален систем за електронски евиденции во здравството  

7. Воведување на целосно електронско здравство  

Во функција на горенаведените приоритети, утврдени се следните приоритетни цели:  

▪ Подготовка на транспарентен систем за проценка и поставување на приоритетни инвестиции во здравствените установи во согласност со планот на капацитетите (мрежата 

на установи) 

▪ Модернизација и унапредување на здравствениот систем - изградба на нов, современ и функционален Универзитетски Клинички Центар 

▪ Подобрување на условите на здравствена грижа на граѓаните -инфраструктурни промени - изградба, реконструкција, надградба и доградба на објектите на јавните 

здравствени установи  

▪ Опремување на здравството со современа медицинска опрема 

▪ Интегриран здравствен информатички систем за информатичко комуникациска технологија Е-здравство, преку кој ќе се направи интеграција на здравствените установи и 

нивно мрежно работење, со цел воспоставување на капацитети за планирање,  функционирање и следење на здравствениот систем  

▪ Систем за електронски евиденции во здравството и негово воспоставување преку кој ќе се следи здравствениот статус на населението 

▪  

Цел на програмата: МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ: ВОСПОСТАВЕН ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ СОГЛАСНО 
СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ 

Показатели за успешност: 
 

 

 

ПРОГРАМА: 2:МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ 

ПОТПРОГРАМА 1: МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 

ЦЕЛ НА ПОТПРОГРАМАТА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РСМ: 
Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво 

(2022): 

Број на јавно здравствени објекти реконструирани, надградени и доградени во  2022   

Број на активности превземени за изградба на нови центри (Клинички Центри во Скопје и Штип; ОБ 
Кичево..) 

  

Набавена медицинска опрема и апартура во 2022   
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ПРОГРАМА: 2:МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ 

ПОТПРОГРАМА 1: МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 
МЕРКА 1.ИЗГРАДБА НА НОВИ ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ 
ЦЕЛ НА МЕРКА ИЗГРАДБА НА НОВИ ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ:  
Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

 

   

   

Мерка 
 
*1.ИЗГРАДБА НА НОВИ 
ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
Буџетски: 

 
Донации: 

Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

организациски 
облик/лице 

квартал  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

*1.1.Изградба на Клинички 
Центар  “Мајка Тереза “ -  Скопје  

*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 

 

    Финансиски средства 
 
 

Буџетски: 
 

Донации: 
 
Заеми/Кредити:  
 
Самофинансирачки: 

 

 

*1.2.Изградба на Клинички болница Штип Финансиски  
Средства 121.500.000 

 
Буџетски: 
90.000.000 

 
Донации: 

 
Заеми:  

  31.500.000 

Проектна единица/ 
Африм Усеини 

1.2.1.Продолжување со градба на 
новиот објект на клиничкиот блок 
во ЈЗУ Клиничка болница Штип; 

 
90.000.000 

   

1.2.2.Опремување на новиот 
Клинички блок со медицинска и 
немедицинска опрема 

31.500.000    
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Самофинансирачки: 
 

 

Подобрување на условите на ЈЗУ во РСМ  
 

  

Изградба на Поликлика во О.Сарај 
 
Проектот се реализира со добра 
динамика, изведувачот има 
реализирано околу 85% од 
договорот и иако рокот за 
завршување е до 2023, 
изведувачот ќе ги заврши 
активностите на објектот во 
третиот квартал од 2022 година. 
Во 2022 година на овој проект 
реализирани се 10.799.978 
денари. 
 

      

Изградба на ОБ Кичево – 2 фаза 
 
Проектот е во тек и се  реализира 
со добра динамика. Во 2022 
година на овој проект 
реализирани се 15.559.792 ден 
 

      

Замена на времените објекти од 
амбулантно-поликлиничка дејност 
на Здравствен Дом Скопје 
 
Согласно динамиката на проектот 
до сега се реализирани 3 објекти 
за кои се чекаат извештаи од 
технички прием од надзорен 
орган. Преостануваат за 
реализација уште 7 објекти за 
реализација. Активностите се во 
тек. 
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Реконструкција на кров на КБ 
Тетово 
Постапка за Јавна Набавка за 
избор на изведувач и надзор се 
завршени и договорите се 
потпишани. Изведувачот воведен 
во работа, а рокот за завршување 
е 6 месеци. Активности во тек 
 

      

Изведба на надворешен 
гасоводен приклучок и изградба 
на нова гасна котлара за 
потребите на ОБ Куманово.  
 
Објектот е завршен и ставен во 
функција. 
Вкупна реализирана инвестиција 
19.109.223,26 денари 
 

     Објектот е завршен и 
ставен во функција. 
Вкупна реализирана 
инвестиција 
19.109.223,26 денари 

Изведба на ОБ Струмица 
 
Објектот е завршен, за ставање во 
функција потребно е да се 
обезбеди нова трафостаница. 
Спроведени активности за 
обезбедување на нова 
трафостаница. Во 2022 година на 
овој проект реализирани се 
9.601.135 ден. Во тек 
 

     Во 2022 година на овој 
проект реализирани се 
9.601.135 ден. 

Подобрување на енергетска ефикасност на ЈЗУ 
*1.4.Подобрување на енергетска ефикасност на општи болници и здравствени домови 
 

  

Подобрување на ЕЕ на 18 ЈЗУ 
преку проектот на Министерство 
за финансии, финансиран од 
Светска Банка 
 
Проектот опфаќа 18 ЈЗУ во кои ќе 
се спроведат мерки за Енергетска 
ефикасност. Прв објект со кој ќе се 
започне изведба е УК за 
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Псхијатрија , Скопје во чија 
изведба МЗ ќе учествува со 
финансиски средства од околу 13 
милиони денари. Спроведени 
активности за координација со 
Министерство за финансии и 
проектанти. Активности во тек 
 

Подобрување на ЕЕ на ЈЗУ преку 
проектот MKD EU for Air Quality - 
Improvement of the heating system 
in the public buildings 
 
Во проектот ќе бидат вклучени 
следните ЈЗУа ЗД Скопје: 
Поликлиника Битпазар, 
Поликлиника Ченто, Поликлиника 
Драчево, Поликлиника Шуто 
Оризари Психијатриска болница – 
Скопје, Специјална болница за 
геријатриска и палијативна нега 13 
Ноември – Скопје, Клиничка 
болница Тетово, Здравствен дом 
Тетово, ЦЈЗ Тетово 
Спроведени активности за 
прибирање на податоци од ЈЗУ во 
однос на годишни потрошувачки 
на различни типови на енергенси 

     Проектна единица на 
МЗ и UNOPS 

Зелениот климатски фонд (ЗКФ) 
 
Спроведени активности и 
доставено мислење до Влада по 
однос на спогодбата за 
спроведување на проектот. 

     Проектна единица на 
МЗ координирани 
преку канцеларијата 
на Вицепремиерот за 
економски прашања. 

Проектно-техничката 
документација е изработена во 
рамките на проектот „Градење на 
општинските капацитети за 
имплементација на проекти 
 
Преку проектот „Градење на 
општинските капацитети за 

     Активности 
спроведени преку 
проектна единица и 
UND 
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имплементација на проекти“ 
финансиран од страна на 
Шведската агенција за развој 
(СИДА) изработени се 8 проектни 
документации за 8 ЈЗУ во РСМ.  
 
Во 2022 изработен е и финалниот 
проект Основен проект (со сите 
технички фази) за реконструкција 
и адаптација со подобрување на 
енергетската ефикасност на 
Служба за ментално здравје на 
деца и младинци „Младост“, 
Здравствен дом – Скопје, со што 
проектот се смета за завршен. 

*реконструкција, проширување и 
опремување (вклучително и 
неопходен кадар) на Клиничките 
болници во Тетово, Битола и Штип 
со можност за нивно 
унапредување во Универзитетски 
Клиники 
- анализа на потребите и 
можностите за нивно 
унапредување во Универзитетски 
Клиники земајќи ја во предвид 
локацијата, капацитетите и 
вредноста на инвестицијата на 
новиот Универзитетски Клинички 
Центар 

    Финансиски средства 
 

Буџетски: 
 

Донации: 
Заеми: 
   Самофинансирачки: 
 

 

*1.3.Зајакнување на капацитетите 
на јавното здравство 
(регионализација) преку 
функционално поврзување на сите 
нивоа на здравствена заштита 
(примарна, секундарна и 
терциерна) 

      

*1.5.Реновирањe на вакцинални 
пунктови  

      

*1.6.Реконструкција, 
проширување и опремување 
(вклучително и неопходен 
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кадар) на клиничките болници во 
Тетово, Битола и Штип и  анализа 
за можностите за нивно 
унапредување во Универзитетски 
клиники, земајќи ја предвид и 
локацијата, капацитетите и 
вредноста на инвестицијата на 
новиот Универзитетски клинички 
центар. 

*1.7.Проширување на капацитети 
на дневни болници во кои  на 
пациентите, во текот на еден ден 
ќе им се пружаат дијагностички 
или терапевтски 
(интернистички, хируршки, 
педијатриски) услуги за кои не е 
неопходна хоспитализација. 

      

*1.8.Развивање на капацитети за 
долготрајно лекување и нега на 
хронични болни, особено за стари 
и неподвижни лица во тешка 
состојба, за кои домашната нега 
не е соодветна.  
Центри за палијатива и хосписи  

      

*1.9.Реорганизирање на 
Ургентниот Клинички Центар во 
Скопје (интернистички) во високо 
специјализирана и модерна 
установа која ќе ги згрижува 
критично болните, со адаптација 
на просторот, опремата и кадарот 

      

 

 

ПРОГРАМА: 2:МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ 

ПОТПРОГРАМА 1: МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 
МЕРКА 2.РЕКОНСТРУКЦИЈА, НАДГРАДБА И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈАВНИТЕ  ЗДРАВСТВЕНИТЕТЕ УСТАНОВИ ВО РСМ  
ЦЕЛ НА МЕРКА  РЕКОНСТРУКЦИЈА, НАДГРАДБА И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈАВНИТЕ  ЗДРАВСТВЕНИТЕТЕ УСТАНОВИ ВО РСМ-ВТОРА ФАЗА: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
 

Подобрување на условите за работа на ЈЗУ и зголемување на ефикасноста на 
нивното работење 

Годишен план за 
Капитални инвестиции во 

Успешна реализација на планираните активности согласно 
предвидената динамика за работа 
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здравствениот систем во 
делот на Инфраструктура 

Мерка 
*2.РЕКОНСТРУКЦИЈА, НАДГРАДБА 

И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ НА 
ЈАВНИТЕ  ЗДРАВСТВЕНИТЕТЕ 

УСТАНОВИ ВО РСМ 
 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски 
средства 

172.474.000 
 

Буџетски: 
157.474.000 

 
 

Самофинансирачки 
сопствени средства 
на МЗ: 15.000.000 

 

организациски 
облик/лице 

Проектна 
единица/Африм 

Усеини 
 

Квартал    1 Kвартал     2 Квартал    
3 

Kвартал 4 

Подобрување на здравствената 
инфраструктура и условите за 
подобра здравствена услуга со 
Реконструкција и доградба на 
објектите на ЈЗУ   

- Завршување на 

Реконструкција на 

Општа болница 

Струмица; 

- Замена на времени 

објекти од 

амбулантско-

поликлиничка дејност 

на ЗД Скопје по модел 

“Клуч на рака” 

- Изградба на нов објект 

Поликлиника Сарај; 

- Реконструкција и 

адаптација на КАРИЛ; 

- Реконструкција на кров 

на Клиничка болница - 

Тетово; 

- Психијатриска болница 

Бардовци- 

Немедицинска опрема; 

- Останати тековни 

активности. 

 
 
 
 
 
 
60.000.000 
10.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
50.000.000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
27.474.000   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
20.000.000 
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5.000.000 

*2.1.Реконструкција, пренамена и 
адаптација на објект на ЈЗУ Општа 
болница Кичево 

 
 
20.000.000 
 
6.000.000 

 
 
15.000.000 
 
 
 
 

 
 
3.250.000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансиски 
средства 

44.250.000 
Буџетски: 
38.250.000 

Самофинансирачки 
сопствени средства 

на МЗ: 6.000.000 
 

Проектна 
единица  
/Африм Усеини 

*2.2.продолжување со 
опремување и осовременување 
на болницата Свети Еразмо Охрид 
и Општата болница Струмица и 
Ургентниот Центар Тетово 
 

      

 

ПРОГРАМА: 2:МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ 

ПОТПРОГРАМА 1: МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 
МЕРКА 3.РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ДОМОВИ, ПОЛИКЛИНИКИ И АМБУЛАНТИ  
ЦЕЛ НА МЕРКА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ДОМОВИ, ПОЛИКЛИНИКИ И АМБУЛАНТИ: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

   

Мерка 
 

*3.РЕКОНСТРУКЦИЈА И 
ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ 

ДОМОВИ, ПОЛИКЛИНИКИ И 
АМБУЛАНТИ 

 

Активности    временска рамка за спроведување 
 
 

Финансиски средства 
 

Буџетски: 
 

Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

организациски 
облик/лице 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

3.1.градежни работи за амбуланти 
во рурални средини 
 

    Предвидените 
средства се за 
градежни работи за 
амбуланти во рурални 
средини 
 

 

 

 

 



 
 

 

79 
Министерство за здравство на 
Република Северна Македонија 
Ministria e shëndetësisë  
Republika e Maqedonisë së Veriut 
 

 
+389 2  3112 500 
www.zdravstvo.gov.mk 

Ул. „50 Дивизија“ бр. 14, Скопје  
Република Северна Македонија 
Rr.Divizioni 50, nr.14 Shkup 
Republika e Maqedonisë së Veriut 
 

 

 

ПРОГРАМА: 2:МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ 

ПОТПРОГРАМА 1: МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 
МЕРКА 4.МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА  
ЦЕЛ НА МЕРКА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: ПОДИГАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА СИТЕ НИВОА, ДОСТАПОНОСТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НАЈБЛИСКУ ДО МЕСТОТО НА 
ЖИВЕЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ, ВОВЕДУВАЊЕ НА ПОНАПРЕДНИ МЕТОДИ ВО ТРЕТМАНИТЕ И ДРУГИ БЕНЕФИТИ 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
 

Набавка на медицинска опрема за ЈЗУ во РСМ Годишен план за јавни 
набавки на МЗ 
 

Спроведени постапки за јавни набавки, следење на роковите за 
реализација од добавувачите, примопредавање на опремата на 
ЈЗУ  и ставање во функција на истите во системот на мој термин. 
 

Мерка 
4.МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 

Активности    временска рамка за спроведување Финансиски средства 
 

Буџетски: 
119.498.987,00+ 

30.000.000,00 
 
 

 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

*Зголемување на достапноста на 

мамографски скрининг преку 

набавка на дополнителни 

мамографи и мобилен мамограф 

со цел подобрување на стапката 

на детекција на ракот на дојката 

во најрана можна фаза  

      

*набавка на неопходна 

медицинска опрема за 

осовременување на установите 

вон Скопје и тоа Св Еразмо Охрид, 

Општата болница Струмица и 

Ургентниот центар во Тетово 

      

*подобрување на состојбата со 

возниот парк и намалувањето на 

времето за одговор на службата 

за Итна медицинска помош 

   
 
 

 
 
       

 
 

 

Подобрување на состојбата со 

медицинска опрема (АНгиограф) 

во ЈЗУ УК за Кардиологија, ЈЗУ УК 

за Радиологија и ЈЗУ 

Специјализирана болниц за 

 119.498.9
87,00 

  Набавка од страна на МЗ - 
Ангиографи 
 

Буџетски: 119.498.987,00 

МЗ Саша 



 
 

 

80 
Министерство за здравство на 
Република Северна Македонија 
Ministria e shëndetësisë  
Republika e Maqedonisë së Veriut 
 

 
+389 2  3112 500 
www.zdravstvo.gov.mk 

Ул. „50 Дивизија“ бр. 14, Скопје  
Република Северна Македонија 
Rr.Divizioni 50, nr.14 Shkup 
Republika e Maqedonisë së Veriut 
 

лекување, превенција и 

рехабилитација на 

кардиовакуларни заболвања 

св.Стефан - Охрид  

       

1.1.Превземање на мерки и 

активности за спроведување на 

јавни набавки за подобрување на 

состојбата со ЛЗО (лекарска 

заштитна опрема) 

 
 

     

1.2. Превземање на мерки и 

активности за спроведување на 

јавни набавки за подобрување на 

состојбата со медицинска опрема 

и медицински и немедицински 

инвентар во делот на замена и 

осовременување на постоечката и 

амортизирана опрема како и 

доопремување со потребната 

опрема во Јавните здравствени 

установи на Република Северна 

Македонија согласно извршеnите 

тековни анализи 

      

1.3. Превземање на мерки и 

активности за спроведување на 

јавни набавки за набавка на 

медицинска опрема и 

медицински и немедицински 

инвентарсо цел осовременување 

и подобрување на состојбата во 

Јавната здравствена установа 

Специјална болница за ортопедија 

и трауматологија св.Еразмо – 

Охрид   

      

1.4. Превземање на мерки и 

активности за спроведување на 

јавни набавки за набавка на 

медицинска опрема и 

медицински и немедицински 

инвентар со цел осовременување 

 30.000.00
0,00 

   
Набавка oд страна на МЗ - 
Ангиограф 
 

Буџетски: 30.000.000,00 

МЗ Саша 
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и подобрување на состојбата во 

Јавната здравствена установа 

Специјализирана болница за 

превенција, лекување и 

рехабилитација на кардиолошки 

заболувања „Свети Стефан„  – 

Охрид   

1.5. Превземање на мерки и 

активности за спроведување на 

јавни набавки за набавка на 

медицинска опрема и 

медицински и немедицински 

инвентар со цел осовременување 

и подобрување на состојбата во 

Јавната здравствена установа 

Општа болница Струмица   

      

1.6. Превземање на мерки и 

активности за спроведување на 

јавни набавки за набавка на 

медицинска опрема и 

медицински и немедицински 

инвентар со цел осовременување 

и подобрување на состојбата во 

Јавната здравствена установа 

Клиничка болница Тетово 

(Ургентен центар)   

      

1.7. Превземање на мерки и 

активности за спроведување на 

јавни набавки за набавка на 

медицинска опрема и 

медицински и немедицински 

инвентар со цел осовременување 

и подобрување на состојбата во 

Јавната здравствена установа 

Клиничка болница Штип 

      

1.8. Превземање на мерки и 

активности за спроведување на 

јавни набавки за набавка на 

медицинска опрема и 

медицински и немедицински 
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инвентар со цел осовременување 

и подобрување на состојбата во 

Јавната здравствена установа 

Клиничка болница Битола 

1.9. Превземање на мерки и 

активности за спроведување на 

јавни набавки за набавка на 

дигитални мамографи и мобилен 

мамограф за потребите на Јавните 

здравствени установи со цел 

згоемување на достапноста на 

мамографски скрининг согласно 

европските протоколи и клинички 

патеки 

      

1.10. Превземање на мерки и 

активности за спроведување на 

јавни набавки за набавкана 

возила за итна медицинка помош 

со цел подобрување на состојбата 

со возниот парк и намалувањето 

на времето за одговор на 

службата за Итна медицинска 

помош 

      

 

 

 

ПРОГРАМА: 2:МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ 

ПОТПРОГРАМА 2: ИНТЕГРИРАН ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ 

ЦЕЛ НА ПОТПРОГРАМАТА: 
Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво (2022): 

 

Воспоставен интегриран здравствен информатички систем за информатичко 
комуникациска технологија  Е-здравство  

  

Воспоставена интеграција на здравствените установи и нивно мрежно 
работење  

  

Воспоставени капацитети за планирање, функционирање и следење на 

здравствениот систем и Фондот за здравственото осигурување на Република 

Северна Македонија  
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ПРОГРАМА: 2:МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ЕУ 

ПОТПРОГРАМА 2: ИНТЕГРИРАН ЗДРАВСТВЕН ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ 
МЕРКА 1.НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ЕВИДЕНЦИИ ВО ЗДРАВСТВОТО  
ЦЕЛ НА МЕРКА НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ЕВИДЕНЦИИ ВО ЗДРАВСТВОТО: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
 

   

   

   

Мерка 
 
*1.НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ ЗА 
ЕЛЕКТРОНСКИ ЕВИДЕНЦИИ ВО 
ЗДРАВСТВОТО 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
Буџетски: 

 
Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

организациски 
облик/лице 
 

МЗ, 
Управа за електронско 

здравство 
 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

Е-здравство 

Предлог – Национална стратегија 
за Е- здравство 2026 

      

*Зајакнување на капацитетите на 
јавно здравство (регионализација) 
преку функционално поврзување 
на сите нивоа на здравствена 
заштита (примарна, секундарна и 
терциерна) 

      

1.Интегриран здравствен 
информатички систем со 
намалени административни 
процедури и поголема 
дигитализација на здравствени 
евиденции 

*1.1.Дигитализација и воведување 
на целосно електронско здравство 
без користење на хартиени форми 
на документите 

      

*1.2. апликација “Мое здравје” 

Преку која за секој граѓанин ќе се 
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обезбедат електорнски поврзани 
податоци и историјат на дијагнози 
и терапии. Со тоа, граѓаните ќе 
имаат подобар увид и грижа за 
сопственото здравје 

Надградба на модулот 
електронско медицинско досие - 
Портал за пациенти - Мое Здравје 

1.3.Прилагодување на новите 
обрасци за упати и извештаи 

      

*1.4.Надградба на делот за 
телемедицина 

      

1.5.Надградба на Регистар и листа 
на чекање на лица за 
трансплантција 

      

1.6.Модул за евиденција за 
следење на протокол за пациенти 
со акутен срцев удар со елевација 
на СТ сегмент (СТЕМИ протокол) 

      

1.7.Надградба на модул за 
имунизација 

      

1.8.Надградба на модул за 
мајчина книшка   

      

1.9.Надградба на модул за 
следење и исход на бременост 

      

1.10.Надградба на модул за 
работа на контролори на ФЗОРСМ 

      

1.11.Воспоставување на 
интеграциони врски со други 
институции 

      

1.12.Воспоставување на 
интеграциона врска помеѓу  
националниот систем за 
електронски евиденции со 
Националниот регистар за 
население 

      

*2.Надградба на централна 
инфраструктура 

      

*2.1.Набавка на хардверска 
инфраструктура и лиценци за 
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поддршка на предвидениот модул 
за телемедицина (воспоставување 
на видеоконсултации помеѓу 
пациент–лекар и лекар – лекар) 

 

 

ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 
  

Третата стратешка програма “Одржлив систем на здравствена заштита, подобрен квалитет и ефикасност“ со потпрограмите: квалитетен, ефикасен и оддржлив здравствен систем; 
здравствено осигурување по начелото за заемност, солидарност и правичност; професионален развој, достапност и подобра соработка ги остварува следните приоритети утврдени во 
“Oдлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2022 година” Службен весник на Република Северна Македонија број 97 од 
29.04.2021 година: 

- обезбедување забрзан економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните 

- справување со светската пандемија предизвикана од Корона вирусот (covid 19) 

- успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија 

- квалитетно образование достапно за сите согласно побарувачката на пазарот на трудот 

- модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните  и деловните субјекти 

 

и приоритетни цели: 

 

✓ фискална оддржливост и поддршка на економијата со инвестиции во инфраструктурните проекти 

✓ задржување на макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и на вработеноста, 

✓ фискална оддржливост и поддршка на економијата со инвестиции во инфраструктурните проекти 

✓ реформи во јавните финансии, подобрување на фискалната рамка, зајакнување на процесот на планирање и извршување на Буџетот на Република Северна Македонија, 

подобрување на наплатата на приходите, зајакнување на системот на јавни набавки, внатрешна и надворешна контрола и транспарентно известување 

✓ реформи во јавните финансии, подобрување на фискалната рамка, зајакнување на процесот на планирање и извршување на Буџетот на Република Северна Македонија, 

подобрување на наплатата на приходите, зајакнување на системот на јавни набавки, внатрешна и надворешна контрола и транспарентно известување 

✓ Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на правото и изградба на независни институции 

✓ креирање на сепфатен национален развоен план за долгорочен и одржлив развој запазувајќи ги принципите на инклузивност, кохерентност и транспарентност 

✓ унапредување на концептот и практиките за општествена одговорност 

✓ Jакнење на јавно здравствените капацитети, квалитетен и интегриран, ефикасен и долгорочно-финансиски одржлив здравствен систем  

✓ Достапни здравствени услуги на сите нивоа, квалитетна здравствена заштита и воспоставување на систем за следење на здравствениот статус на населението   

✓ инвестиции во инфраструктурата на здравствениот систем, човечки ресурси, опрема, понапредни методи и терапии; 

✓ дигитализација при испораката на услугите за граѓаните и бизнисите развивање механизми за воспоставување на модерни технологии; 

✓ опремување на сите одделенија за интезивна нега со модерна опрема, кревети, респиратори, рентген машини и сите останати потребни апарати за обезбедување на 

врвна здравствена заштита 

✓ квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата за стабилизација и 

асоцијација и другите правни акти кои регулираат билатералните односи со Европската Унија 

✓ успешно координирање на претпристапната помош од Европската Унија во насока на поголемо искористување на европските фондови достапни во земјата  
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✓ зајакнување на капацитетот на ИПА структурите во извршување на доделените задачи за спроведување на Буџетот на Европската Унија во насока на трансфер кон 

структурите потребни за користење на Сруктурните и Кохезивните фондови на пристапување 

✓ унапредување на околината во која функционира и се развива граѓанското општество кое придонесува во зајакнување на демократското управување и воспоставување на 

структурен дијалог со граѓанското општество 

✓ унапредување на законодавството во развојот на родовата еднаквост и стратегии за превенција и заштита на жените од сите форми на родово базирано насилство, 

вклучувајќи го и семејното насилство 

✓ унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите; 

✓ грижа за сите врз основа на социјалните вложувања како начин на поддршка на граѓаните 

✓ унапредување на системот на социјална сигурност и воспоставување на децентрализирани механизми на социјални услуги 

✓ промовирање на политики базирани на аргументи и емпатија, рушење на бариерите за лицата со попреченост и нивните семејства 

✓ содавање вредности на толеранција, правичност, еднакви можности, признавање на различностите, во мултикултурализмот и интеркултурната комуникација 

✓ ефективно, ефикасно и инклузивно креирање политики стручна, професионална и департизирана администрација и одговорно, отчетно и транспарентно работење на 

институциите 

унапредување на системот на локална самоуправа, децентрализација на власта и зајакнување на капацитетите на општините 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа 

Приоритети на Министерството за здравство кои се однесуваат на програмата “Одржлив систем на здравствена заштита, подобрен квалитет и ефикасност“ се следни: 

1. Квалитетен и долгорочно-финансиски оддржлив систем на здравствена заштита 

2. Интегриран и ефикасен здравствен систем, заснован на еднаквоста и солидарноста, базиран на реалните потреби на граѓаните  

3. Подобрени здравствени услуги 

4. Достапен систем на здравствена заштита на населението  

5. Транспарентно здравство - подобра дистрибуција на информациите до населението  

6. Здравствено осигурување по начелото за заемност, солидарност и правичност за сите државјани на Републиката 

7. Модернизација на едукативниот процес, проекција на потребите во здравствениот сектор и професионален развој на медицинскиот кадар 

 

Во функција на наведените приоритети се утврдени следните приоритетни цели:  

 

▪ воспоставување на ефикасни механизми за одржливо финансирање на здравствените установи преку реализација на утврдените начини на финансирање - 

рационално искористување на средствата согласно потребите на населението 

▪ воспоставување на систем за Национални здравствени сметки  

▪ медицина заснована на докази 

▪ подобрување на организацијата на здравствена заштита  

▪ подобрување на условите на здравствена грижа на граѓаните 

▪ стандардизиран третман на сите заболувања и јасно дефиниран и единствен пакет на здравствени услуги, со цел секој пациент да добие иста нега во сите 

здравствени установи 
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▪ достапна здравствена заштита на целото население што подразбира целосно здравствено осигурување на населението по начелото за заемност, солидарност и 

правичност 

▪ ослободување од партиципација на ранливите групи и на други одредени категории на здравствени осигуреници  

▪ професионален развој и подобра соработка  - зајакнување на капацитетите на човечки ресурси на сите нивоа во здравствениот сектор 

▪ изготвување на долгорочна проекција на потребите од здравствен кадар врз основа на повеќе индикатори 

▪ (број на вработени, возрасна структура и профил на кадарот, територијална дистрибуција, миграција од јавни во приватни здравствени установи, потреба од 

специјалистички и субспецијалистички кадар). Проекцијата ќе претставува основа за креирање на уписната политика на релевантните факултети, високи и средни 

школи. 

▪ обезбедување на подобри услови за работа на медицинскиот кадар, поголеми шанси за нивна специјализација, повисоки плати и воведување на други 

поволности, со цел да се спречи нивниот одлив во странство 

▪ континуирана едукација на здравствениот кадар и усовршување и воведување на нови современи методи на лекување  

▪ воведување на телемедицински сервиси во одредени здравствени дејности 

▪ зголемување на платите на здравствените работници и соработници 

▪ транспарентно здравство –граѓанинот во центар на системот 

▪ подобрена соработка и размена на информациите меѓу сите заинтересирани страни 

▪ подобра дистрибуција на информациите до населението  

▪ подобрени фармацевтски услуги преку обезбедени високо квалитетни и со соодветна цена фармацевтски производи за населението, достапни за сите граѓани 

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 успешност: 

 

 

 

ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 1:КВАЛИТЕТЕН, ЕФИКАСЕН И ОДДРЖЛИВ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ 

ЦЕЛ НА ПОТПРОГРАМАТА: 
Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на 

годишно ниво (2022): 

Број на спроведени завршени активности кои произлегуваат и се поврзани со процесот на Евроинтеграции (2021-
2025) 
 

  

Број на воспоставени мерки со цел искористување на средствата според потребите на населението   
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(2021,2022,2023) 

Увид и контрола на наменското искористување на средствата утврдени во буџетските лимити на ЈЗУ  
воспоставување на систем на работење без финансиски загуби (2021,2022,2023) 
Број на надзори и контроли над здравствените установи (2021,2022,2023) 

  

Број на акредитирани здравствени установи (2018-2022) 
 
Број на акредитирани методи во биохемиските лаборатории по стандардот ISO 15189  (2019-2022) 

  

Хармонизирана фармацевтска регулатива со законодавството на ЕУ (2020, 2021,2022,2023) 
 
Ревидирана листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (2020,2021,2022,2023) 

  

Воспоставен регистер на хемикалии (2021,2021) 
Изготвена софтверска апликација (2021,2022) 

  

Воспоставена база на податоци за контролирани супстанции (2021,2022)   

 

 

 

ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 1:КВАЛИТЕТЕН, ЕФИКАСЕН И ОДДРЖЛИВ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ 
МЕРКА 1.ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ ПОДГОТВЕН ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕУ И НАТО  
ЦЕЛ НА МЕРКА ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ ПОДГОТВЕН ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕУ И НАТО: 
Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

                                     За 2022 година 

Број на спроведени завршени активности кои произлегуваат и се поврзани со 
процесот на Евроинтеграции 

  

                                     Континуирано = X 

Мерка 
 

1.ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ 
ПОДГОТВЕН ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕУ И 

НАТО 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
Буџетски:                       

403.600   евра          
 

Донации: / 
Заеми: / 
 
Самофинансирачки: / 

 

организациски 
облик/лице 

квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

1.1.Координација на обврските 
кои произлегуваат од Стратегијата 
на Владата поврзани со процесот 
на евроинтеграции 
1.1.1.Следење и учество во 
подготовка и реализација на НПАА 
1.1.2.Следење на европското 

Х Х Х Х                     5.000 евра 

 

МЗ - Сектор за 
европски  интеграции 
и меѓународна 
соработка  
  
МЗ, ИЈЗ 
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законодавство во областа јавно 
здравје, анализа на документи 
1.1.3.Усогласувањето на 
националното законодавство со 
законодавството на ЕУ 
1.1.4.Превод на документи, 
европско законодавство, превод 
на националните прописи заради 
одговор на барања на Европска 
Комисија. 
Министерството за здравство не 
располага со одделение кое врши 
превод на текстови.  
1.1.5.Организација на поддршка и 
непосредно учество  во 
преговорите за пристапување кон 
ЕУ 
Патни и дневни трошоци за 
учество на по 1 лице за следните 
поткомитети:  
  -Поткомитет за внатрешен пазар 
и  
 -Поткомитет за трговија, царини и 
такси  
   -Поткомитет за 
Транспорт, животна средина, 
енергетика и регионален развој на 
ЕУ  
1.1.6.Следење на примената и 
упатствата за примената на 
меѓународниот здравствен 
правилник од аспект на 
евроинтеграцискиот процес 
1.1.7.Следење на 
имплементацијата на усвоените 
јавно здравствени стратегии 

 1.2.Зајакнување на капацитетот на 
Министерството за здравство 
1.2.1.Учество на обуки за 
користење на ИПА фондови 
организирани од СЕП и МФ 
1.2.2.Учество на обуки во врска со 

Х Х Х Х                 19.500 евра МЗ - Сектор за 
европски  интеграции 
и меѓународна 
соработка  
  
МФ/СЕП 
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подготовката и имплементацијата 
на ИПА проекти  
1.2.3.Учество на ЕУ релевантни 
настани (учество на претставници 
на МЗ на состаноци на 
организирани од страна на 
Европска Комисија за експерти во 
областите на безбедност на крв, 
ткива и клетки, трансплантација и 
донација на органи, Европска 
агенција за заразни болести, тутун 
и др.)  
 1.2.4 Учество на ТАИЕХ 
1.2.5 учество на обуки за почеток 
на преговори  
 

 1.3 Имплементација на ИПА 3 
програмата 
Континуирани активности за 
спроведување на проектот EU for 
Health 2021-2022 

        X         X        X          X                     200.000 

евра 

МЗ - Сектор за 
европски  интеграции 
и меѓународна 
соработка 

 1.4.Европски програми за јавно 
здравје 
1.4.2.Континуирано следење на 
информациите за постојните 
можности за учество на РМ во 
програмите на заедницата 

 
       
 
         X 

 
        
 
       X 

 
        
 
      X 

 
     
 
        X 

  31.000  

             евра 

МЗ 
  
СЕП 

 1.5.Имплементација на активности 
од двогодишниот договор со СЗО  

                            10.000 

евра 

МЗ 
  
МНР, ИЈЗ 

 1.6.Имплементација на 
активностите утврдени со 
петгодишниот договор помеѓу 
Владата на РМ и УНИЦЕФ 

        X        X        X         X  МЗ 
  
ИЈЗ,Нацонални 
кординатори 

 1.7.Имплементација на активности 
во рамки на соработката со УНДП 

       X        X        X          X  МЗ 
 
ИЈЗ 

 1.8.Учество во работата на тела на 
Советот на Европа 

       X         X         X          X  МЗ  
МНР 

 Учество на работни состаноци на 
ПОМПИДУ група, експертска група 
за европска фармакопеа, 

        X         X         X          X  МЗ  
  
МНР 
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експертска група за фармацевтска 
грижа и здравствена заштита, 
експертска група за безбедност на 
крв 

 1.9.Учество во заедничкиот 
медицински комитет при НАТО 

      

 1.10.Континуирано следење на 

активностите кои се одвиваат во 

рамки на здравствената мрежа на 

земјите од ЈИЕ 

1.10.1.Учество на министерски 

средби организирани од 

претседавачи на  ЗМЈИЕ 

 

         X 
 
 
 
 
 
 
          

         X 
 
 
 
 
 
 
         

       X 
 
 
 
 
 
 
         

         X 
 
 
 
 
 
 
           

                           9.000     

евра 

МЗ 
  
МНР 

 1.11.Учество на форуми на 

Министри за здравство на земјите 

членки и земји кандидати за 

членство во ЕУ 

1.11.1.Учество на Министерот за 

здравство на министерски 

состаноци организирани од 

претседавачи на ЕУ 

 

 
 
 
 
 
 
 
          X 

 
 
 
 
 
 
 
         X 

 
 
 
 
 
 
 
       X 

 
 
 
 
 
 
 
          X 

                         10.000  

евра 

МЗ 
  
МНР 

 1.12.Kонтинуирани активности за 

операционализација на 

Потпишаните спогодби за 

соработка во областа на 

здравството и медицинските 

науки 

1.12.1.Редовна комуникација со 

МНР и сектори во соодветните МЗ 

1.12.2.Билатерални средби 

 
Х 
 
 
 
 
 
 

 
Х 
 
 
 
 
 
 
 

 
Х 
 
 
 
 
 
 

 
Х 
 
 
 
 
 
 
 

           63.000  

 евра 

МЗ 
  
МНР 

 1.13.Иницирање на потпишување 

на спогодба за соработка со 

држави во и вон регионот 

         X         X         X          X  МЗ 
  
МНР 

 1.14.Следење на имплементација 

на ратификувани 

конвенции/протоколи и 

меѓународни документи и 

иницирање на потпишување на 

 
Х 
 
 
 

 
Х 
 
 
 

 
Х 
 
 
 

 
Х 
 
 
 

 МЗ 
  
МНР, МТСП, ИЈЗ, ФЗО 
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конвенции 

1.14.1.Следење на 

имплементација на ратификувани 

конвенции/протоколи и др. 

меѓународни документи и 

иницирање на потпишување на 

конвенции 

1.14.2.Подготовка на периодични 

извештаи за имплементација 

1.14.3.Анализа на документи и 

подготовка на предлог за 

ратификација на 

конвенции/Протоколите и за 

промена на законодавството во 

оваа област 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 1.15.Обезбедување на средства за 

членство во меѓународни 

организации и тела 

    56.100 

   евра 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 1:КВАЛИТЕТЕН, ЕФИКАСЕН И ОДДРЖЛИВ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ 
МЕРКА 2.ФИНАНСИСКИ ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
ЦЕЛ НА МЕРКА ФИНАНСИСКИ ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА: 
Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

 

   

   

Мерка 
 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
Буџетски: 

Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 

организациски 
облик/лице 

квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

*2.ФИНАНСИСКИ ОДДРЖЛИВ 
СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

2.1.Оддржливо финансирање на 
здравството 
 
2.1.1. воспоставување на систем за 
Национални здравствени сметки 
за утврдување на вкупните 
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трошоци за здравствениот сектор 
(средствата се обезбедени од СЗО)  
 
*2.1.2.формирање на Совет за 
проценка на здравствената 
технологија при набавка на нова 
медицинска опрема или 
воведување на нови лекови на 
позитивната листа – квалитетот на 
здравствената заштита зависи и од 
квалитетот на кадарот кој ја води 
здравствената политика особено 
од аспект на здравствената 
економија и менаџмент во 
здравството 

*2.1.3.Воведување на нови 
методи во секоја од клиниките 
преку носење на странски 
експерти за да се унапреди 
знаењето на нашите лекари и да 
се намалат трошоците за 
лекување во странство 

      

2.1.4.Целосна енергетска 

ефикасност на сите здравствени 

домови и болници до 2024 

*Сите болници и здравствени 
домови ќе бидат енергетски 
ефикасни до 2024 

*Реновирање на сите вакцинални 
пунктови и најстарите одделенија 
во болниците 2024 

      

2.2.Финансиска консолидација на 
јавните здравствени установи 

      

2.3.Медицинска мапа       

2.4.Мрежа на здравствени 
установи 

      

 *2.5.здравствен систем со 
стабилно и поголемо вложување 
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*Дефинирање на десетгодишна 
(10) стратегија за издвојување и 
инвестиции во здравството 

 

 

 

ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 1:КВАЛИТЕТЕН, ЕФИКАСЕН И ОДДРЖЛИВ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ 
МЕРКА 3.МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ  
ЦЕЛ НА МЕРКА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ : 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
 

   

   

   

Мерка 
*3.МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА 

ДОКАЗИ 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
Буџетски: 

 
 
 
 
Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

организациски 
облик/лице 
 
Одделение за стручни 
работи,  
 
Надворешни 
соработници 
 
Директор 
 
Вработени 

квартал 1 Квартал 2 квартал 3 квартал 4 

*3.1.Подигнување на нивото на 

хоспитална култура  

      

*3.2.Упатства за практикување на 

медицина базирана на докази 

      

*3.3.Клинички патеки       

*3.4.Стручен надзор и контрола 

над клиничките и општите 

болници 

      

*3.5.Акредитација на здравствени 

установи 
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ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 1:КВАЛИТЕТЕН, ЕФИКАСЕН И ОДДРЖЛИВ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ 
МЕРКА 4.АКРЕДИТАЦИЈА НА БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ СОГЛАСНО СТАНДАРДОТ – ISO 15189 
ЦЕЛ НА МЕРКА: АКРЕДИТАЦИЈА НА БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ СОГЛАСНО СТАНДАРДОТ – ISO 15189: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Акредитација на биохемиските лаборатории согласно стандардот  - ISO 15189 
во планираните оилот болници 

2 пилот болници ја завршија 
активноста 
3 се при крај со акредитацијата 
1 пилот болница е во  
активност за завршување на 
акредитацијата  
додека 2 установи се на 
почеток од активноста 

8 пилот болници 

Мерка 
 
*4.АКРЕДИТАЦИЈА НА 
БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ 
СОГЛАСНО СТАНДАРДОТ – ISO 
15189 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
Буџетски: 

 
Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 

организациски 
облик/лице 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

*4.1.Акредитација на одредени 
методи во биохемиските 
лаборатории по стандардот – ISO 
15189 

 

      

Од планираните 8 пилот болници: 2 ја завршија активноста, 3 се пред крај 1 е во  активност за завршување на акредитацијата додека 2 установи се на почеток. Сите активности во 
моментов се прекинати 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 1: КВАЛИТЕТЕН, ЕФИКАСЕН И ОДДРЖЛИВ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ 
МЕРКА 5.ПОДОБРЕНИ ФАРМАЦЕВТСКИ УСЛУГИ  
ЦЕЛ НА МЕРКА ПОДОБРЕНИ ФАРМАЦЕВТСКИ УСЛУГИ: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 2023 година 

   

 
Мерка 

Активности временска рамка за спроведување Финансиски средства 
Нема  

организациски 
облик/лице Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 
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5.ПОДОБРЕНИ ФАРМАЦЕВТСКИ 
УСЛУГИ 

5.1.Хармонизација на 
фармацевтската регулатива со 
законодавството на ЕУ 

Изработка на подзаконски акти  

 
 
 
х 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

 
 
 

нема 

 

 

МЗ 

*5.2.Ревидирање на листата 
на лекови кои паѓаат на товар 
на ФЗОРСМ (ставање на 
современи  и помодерни 
терапии со лекови) 

5.2.1.Ажурирање на 
позитивната листа на лекови и 
воведување на поквалитетни 
и помодерни терапии со 
лекови, на сметка на замена 
на застарени терапевтски 
третмани 

 
 
 
 
х 

 
 
 
 
х 

 
 
 
 
х 

 
 
 
 
х 

нема 
 

ФЗОРСM / МЗ 

*5.3. Продолжување на  
политиката ,,Лек во секое 
време и за секој пациент’’ (т.е. 
лек без квоти) 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

нема 
 

ФЗОРСM 

 

*5.4.Обезбедување на 
иновативни терапии за 
малигни болести 

5.4.1.обезбедување на 
соодветни и подобри 
цитостатици и иновативни 
терапии за малигните 
заболувања  

 
 
 
х 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

нема 
 

МЗ 

*5.5.Продолжување со 
политиката на современи 
лекови исклучиво со 
сертификат за квалитет 

5.5.1.унапредување на 
постапките кои се поврзани со 
проверка и анализа на 
квалитетот на лековите со цел 

 
 
 
 
х 
 
 
 
 

 
 
 
 
х 
 
 
 
 

 
 
 
 
х 
 
 
 
 

 
 
 
 
х 
 
 
 
 

нема 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЛМЕД / МЗ 
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гарантирање на нивниот 
квалитет  

 

5.6 Проширување на мрежата 
на здравствени установи кои 
вршат фармацевтска дејност-
аптеки 

 
 
 
 
 
 
 
х 
 

 
 
 
 
 
 
 
х 
 

 
 
 
 
 
 
 
х 
 

 
 
 
 
 
 
 
х 

 
 
 
 
 
 
 

нема 

 

 

МЗ 

- Изработка на нов предлог закон за лековите,  
- Доделување на лиценци на нови аптеки за влез во мрежата на здравствени установи, заради поголема достапност на лекови за пациенти. 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 1:КВАЛИТЕТЕН, ЕФИКАСЕН И ОДДРЖЛИВ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ 
МЕРКА 6.ХЕМИКАЛИИ  
ЦЕЛ НА МЕРКА ХЕМИКАЛИИ: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

   

Мерка 
 
6.ХЕМИКАЛИИ 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
Нема 
 

организациски 
облик/лице 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

6.1.Изготвување на WEB страна со 
база на податоци за хемикалии 

x x x x  МЗ-Мој термин 

6.2.Основање на  канцеларија за 
помош (helpdesk) 

x x x x   

6.3.Изготвување на интегрален 
регистар за хемикалии  

x x x x   

6.4.Изговување на софтверска 
апликација  

x x x x  Објавување на 
тендерза избор на 
соодветен изведувач 

6.5.Зајакнување на 
институционалните  капацитети за 
одделението за инспекциски 
надзор 

x x x x  Министерство за 
финансии 

Краток извештај: 
6.1 Изготвени се сите табели и други податоци кои што треба да се внесат во базата на податоци 
6.2 Обезбеден е простор каде што би се ставило во функција Бирото за помош(Helpdesk) 
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6.3 Обезбедени се сите податоци за изготвување на интегрален регистар. 
6.4 Известен е кабинетот на Министерот за здравство за потребата за изготвување на софтверка апликација 

 

 

ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 1: КВАЛИТЕТЕН, ЕФИКАСЕН И ОДДРЖЛИВ ЗДРАВСТВЕН СИСТЕМ 
МЕРКА 7.КОНТРОЛИРАНИ СУПСТАНЦИИ  
ЦЕЛ НА МЕРКА КОНТРОЛИРАНИ СУПСТАНЦИИ: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

   

   

   

Мерка 
 
7.КОНТРОЛИРАНИ СУПСТАНЦИИ 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства: 
нема 

организациски 
облик/лице 
 
 

квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

7.1.Поднесување на извештаи до 

EMCDDA -       (Eвропски 

мониторинг центар за контрола на  

дроги и зависности од дроги) со 

седиште  во Лисабон, Португалија 

7.1.1.Прибирање на податоци од 

сите субјекти кои што водат 

евиденција за потрошувачката на 

контролираните супстанции. 

Обработка на податоци, 

табеларно и графичко 

прикажување на истите. 

X X X X   

7.2.Органзирање на обуки и 

едукативни настани на сите 

заинтересирани страни  

7.2.1.Организирање на  

едукативни настани  за 

здравствените работници кои се 

во непосреден контакт со 

контролирани супстанции 

7.2.2.Организирање на  

едукативни настани  за правните 

субјекти кои се занимаваат со 

промет и производство на 

x x x x   
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контролирани супстанции 

7.3.Координација на Комисијата 

за утврдување на услови по однос 

на простор, опрема и кадар за 

одгледување на canabissativa 

7.3.1.Вршење на редовни годишни 

конроли на правните лица што се 

занимаваат со одгледување на  

canabis sativa  

7.3.2.Вршење на увиди за 

утврдување на услови по однос на 

простор, опрема и кадар за 

добивање решение за 

одгледување на  canabis sativа 

x x x x   

7.4.Воспоставување на база на 

податоци за контролирани 

супстанции 

7.4.1.Зајакнување на капацитетите 

на Центарот за дроги и следење 

на зависности од дроги. 

7.4.2.Воспоставување на база на 

податоци за одгледување на 

canabissativa 

7.4.3.Воспоставување на база на 

податоци за правните лица кои се 

занимаваат со чување и промет со 

контролирани супстанции 

x x x x   
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ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 
 

ПОТПРОГРАМА 2: ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО НАЧЕЛОТО ЗА ЗАЕМНОСТ, СОЛИДАРНОСТ И ПРАВИЧНОСТ 

ЦЕЛ НА ПОТПРОГРАМАТА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО НАЧЕЛОТО ЗА ЗАЕМНОСТ, СОЛИДАРНОСТ И ПРАВИЧНОСТ: 
Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво (2022): 

Воспоставени праведни принципи во распределбата на средствата на 
принцип солидарност, праведност и ефикасност  

Број на корисници кои не се задолжително здравствено осигурани за кои е 
платен придонес  

 
 

Број на пензионери со пензија пониска од просечната во РСМ за кои се 
обезбедени средства   

Опфатени корисници на правото на социјална парична помош како и за 
членови на нивните домаќинства,  за здравствените услуги од областа на 
специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита. 

 
100% опфатеност на сите корисници на правото на социјална парична 
помош како и за членовите на нивните домаќинства, за здравствените 
услуги од областа на специјалистичко - консултативната и болничката 
здравствена заштита. 

Број на граѓани со одделни заболувања и (родилки и доенчиња до 
едногодишна возраст) на кои им е платена партиципација за пружена 
здравствена заштита  

 
100% опфат на категоријата на граѓани кои имаат здравствено 
осигурување и припаѓаат во наведените категории за одделни 
заболувања, преку плаќање на партиципацијата при користење на 
здравствената заштита   
 

 

 

ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 2: ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО НАЧЕЛОТО ЗА ЗАЕМНОСТ, СОЛИДАРНОСТ И ПРАВИЧНОСТ 
ЦЕЛ НА МЕРКА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РСМ КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА 
ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РСМ КОИ НЕМААТ НИТУ ЕДЕН ОСНОВ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Редовно месечно пресметување и уплатување на придонесот Со програмата се опфаќаат 
околу 253 илјади лица 

Да бидат опфатени сите лица кои немаат ниту еден основ на 
здравствено осигурување 

Мерка 
 
1.ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ 
НА РСМ КОИ НЕ СЕ 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРАНИ 

Активности    временска рамка за спроведување Финансиски средства 
 

Буџетски: 
3.1 милијарди денари 

 

организациски 
облик/лице 
 
Ана Петровска  
 
 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

1.1.Пресметките се утврдени врз 
основа на следните податоци: 

х х х х   
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•  За 2021 година очекуван број на 
лица (државјани на РСМ) кои 
немаат ниту еден основ на 
здравствено осигурување е 253 
илјади  
•Вкупно проектирани средства за 
2021 година е 3.1 милијарди 
денари 
• месечно пресметување и 
редовна уплата на придонес за 
задолжително здравствено 
осигурувањеод страна на 
Министерството за здравство 
Месечен придонес за едно лице е 
1.010 ден. (со проекција на растот 
на платите и придонесот да расте) 

 

 

 

ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 2: ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО НАЧЕЛОТО ЗА ЗАЕМНОСТ, СОЛИДАРНОСТ И ПРАВИЧНОСТ 
МЕРКА 2.ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНИ И БОЛНИЧКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ ВО РСМ 
ЦЕЛ НА МЕРКА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНИ И БОЛНИЧКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ ВО РСМ: ЦЕЛТА НА 
ДОНЕСУВАЊЕТО НА ОВАА ПРОГРАМА Е ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ГРИЖА ВО ЧУВАЊЕТО, СЛЕДЕЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЗДРАВЈЕТО НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ И НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ КАКО И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ ДОМАЌИНСТВА 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Опфатени се корисниците на старосна, инвалидска,  семејна и земјоделска  
пензија, чијашто пензија е пониска од 14.000 денари 

Со програмата се опфатени 
околу 20.000 пензионери 

100% опфатеност на сите пензионери кои се ослободени од 
партиципација по основ на старосна, инвалидска,  семејна и 
земјоделска  пензија, чијашто пензија е пониска од 14.000 
денари 

Опфатени се корисниците на правото на социјална парична помош како и 
за членови на нивните домаќинства,  за здравствените услуги од областа 
на специјалистичко -консултативната и болничката здравствена заштита. 

Со Програмата се опфатени 
околу 2.000 корисници на 

социјална парична помош и 
члонови од нивното 

домаќинства 

100% опфатеност на сите корисници на правото на социјална 
парична помош како и за членовите на нивните домаќинства, за 
здравствените услуги од областа на специјалистичко - 
консултативната и болничката здравствена заштита. 

Мерка 
 

2.ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 
ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ 

Активности    временска рамка за спроведување Финансиски средства 
Буџетски: 

 
Донации: 

организациски 
облик/лице 
 
 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 
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НАПЛАТА НА УЧЕСТВО 
(ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА 

ПЕНЗИОНЕРИ И ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – 
КОНСУЛТАТИВНИ И БОЛНИЧКИ 

ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА 
КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВОТО НА 
СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ 

ВО РСМ 

Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

2.1.Ослободување од  
партиципација на пензионери со 
старосна, семејна и инвалидска 
пензија, до 14.000,00 денари 

х х х х 65.000.000,00 Арменд Бајрами 

2.2.Ослободување од 
партиципација на корисиници на 
правото на социјална парична 
помош како и за членовите на 
нивните домаќинства 

х х х х 65.000.000,00 Арменд Бајрами 

Опфатени се корисниците на старосна, инвалидска,  семејна и земјоделска  пензија, чијашто пензија е пониска од 14.000 денари 
Опфатени се корисниците на правото на социјална парична помош како и за членови на нивните домаќинства,  за здравствените услуги од областа на специјалистичко -
консултативната и болничката здравствена заштита. 
 

 

 

ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 2: ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО НАЧЕЛОТО ЗА ЗАЕМНОСТ, СОЛИДАРНОСТ И ПРАВИЧНОСТ 
МЕРКА 3.ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА 
ВО РСМ Партиципација за осигурени лица 
ЦЕЛ НА МЕРКА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И 
ДОЕНЧИЊАТА ВО РСМ: ЦЕЛТА НА ДОНЕСУВАЊЕТО НА ОВАА ПРОГРАМА Е ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ ОД ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА, КАКО И ЗАРАДИ 
ГРИЖА ВО ЧУВАЊЕТО, СЛЕДЕЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЗДРАВЈЕТО НА РОДИЛКИТЕ И НА ДОЕНЧИЊАТА СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ СРЕДСТВА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО 
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

- Со ослободувањето на плаќање на партиципацијата ќе се подобри 

следењето, грижата и унапредувањето на здравјето на пациентите.     

-  Со реализација на оваа Програма ќе се обезбедат средства за 

партиципација при користењето на здравствена заштита  на родилките и 

доенчињата  и на лицата кои се заболени од наведени заболувања, со 

што се обезбедуваат услови  за лекување на овие лица особено заради 

заболувањата со што се избегнува можноста  истите  да претставуваат 

опасност опасност за здравјето на целото население на Република 

Северна Македонија. 

 - 100% опфат на категоријата на граѓани кои имаат 

здравствено осигурување и припаѓаат во наведените 

категории за одделни заболувања, преку плаќање 

на партиципацијата при користење на здравствената 

заштита 

Мерка 
 

3.ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ 
КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА 

Активности    временска рамка за спроведување 
 
 

Финансиски 
средства 

 
Буџетски: 

организациски 
облик/лице 
 
Синан Шабани квартал квартал 2 квартал 3 квартал 4 
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ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ 
ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО 

РСМ 
 
 

Партиципација за осигурени лица  

1  
 

Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачк
и: 
 

 
Бесник Бајрами дипл 

правник 
 

Антон Петков дипл екк 

3.1.здравствена заштита на 
родилките и доенчиња до 
едногодишна возраст 

      

3.1.1.неоперативно породување х х х х 10.000.000,00  

3.1.2.оперативно породување  х х х х 15.000.000,00  

3.1.3.Специјалистички лекарски 

прегледи на доенчиња до 1 

година  (два прегледи)           

х х х х 500.000,00  

3.1.4.лекарски ортопедски 

преглед со ЕХО на доенчиња до 1 

година     (еден преглед)         

х х х х 500.0000,00  

3.1.5.лекување на доенчиња до 1 

година во болнички услови (во 

зависност од цената на услугата)   

х х х х 4.000.0000,00  

3.2.здравствена заштита на 

граѓаните за одделни заболувања 

(партиципација) 

      

3.2.1.Специјалистички лекарски 

преглед 

х х х х 1.000.000,00  

3.2.2.Основни дијагностички 

испитувања  

     - Лабораторија (Лу 1) 

х х х х  
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     - Ренген- прегледи и снимање 300.000,00 

200.000,00 

3.2.3.Лекување во болнички 

услови (во зависност од цената на 

услугата) 

х х х х 3.500.000,00  

3.2.4.Здравствени услуги за 

бремени жени поврзани со          

бременоста,на сите нивоа на 

здравствена заштита 

х х х х 10.000.000,00  

3.3.Болни со хронична бубрежна 

инсуфициенција и нивно 

третирање со дијализа 

      

3.3.1.Партиципација за осигурени 

лица кои се третираат на дијализа  

х х х х 170.000,00  

3.4. малигни заболувања       

3.4.1. Партиципација за малигни 

заболувања на осигурени лица (во 

зависност од цената на услугата, а 

максимум 6.000 денари) 

х х х х 39.920.000,00  

3.5.шеќерна болест – диабетес 

мелитус 

      

3.5.1.Партиципација за 

специјалистички контролни 

прегледи на заболени од шеќерна 

болест – диабетес мелитус  

(прегледи x 40 денари) 

х х х х 300.000,00  
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3.6.хормон за раст       

3.6.1.Партиципација за хормон за 

раст на осигурени лица 

(партиципација на годишно ниво)       

х х х х 630.000,00  

3.7. хемофилија       

3.7.1.Партиципација за осигурани 

лица, максимум 5.960,00 денари 

х х х х 2.000.000,00 
 

 

3.7.2.За секундарна и терцијарна 

превенција на хемофилија  

х х х х 800.000,00  

3.8.прегледи во служби за 

спортска медицина 

      

3.8.1. Партиципација за прегледи 

во служби за Спортска медицина  

(за млади лица од 14-29 години)  

х х х х 100.000,00  
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ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 3: ПРОФЕСИОНАЛ РАЗВОЈ, ДОСТАПНОСТ И ПОДОБРА СОРАБОТКА 

ЦЕЛ НА ПОТПРОГРАМАТА ПРОФЕСИОНАЛ РАЗВОЈ, ДОСТАПНОСТ И ПОДОБРА СОРАБОТКА: 
Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво (2022): 

Повисоки плати за здравствените работници (2019-2020-2021) 
 

 

Број на лекари и медицински персонал опфатени со програмата за едукација во 
(2020,2021,2022) 

 
 

Зголемени квоти на државни специјализации (2020,2021,2022) 
 

 

Број на спроведени обуки  
Број на завршени специјализации, односно супспецијализации во странство 
Број на завршени кофинансирани специјализации 
 

23 специјализанти во 
странство 
152 специјализанти на 
кофинансирана 
специјализација 
Склучени договори 
помеѓу МЗ и УКИМ/УГД-
Штип 

Зголемен број на специјалистички кадри 
Обучени лица за преглед на умрени лица 
 
 

Број на здравствени работници опфатени со техничка едукација и 
специјализирана софтверска во рамките на програмата за работа на 
Медицински Симулациски Центар за (2020,2021,2022) 

2500 здравствени 
работници 

900-1200 здравствени работници 

Воспоставен транспарентен и ефикасен систем за информации и комуникации 
во рамките на министерството и опкружувањето (2020,2021,2022) 

 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 3: ПРОФЕСИОНАЛ РАЗВОЈ, ДОСТАПНОСТ И ПОДОБРА СОРАБОТКА 
МЕРКА 1.ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ПРАКТИЦИРАЊЕ НА МЕДИЦИНА  
ЦЕЛ НА МЕРКА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ПРАКТИЦИРАЊЕ НА МЕДИЦИНА: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

   

   

   

Мерка 
 
*1.ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ 

ЗА ПРАКТИЦИРАЊЕ НА 
МЕДИЦИНА 

Активности    временска рамка за спроведување Финансиски средства 
Буџетски: 

 
Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

организациски 
облик/лице квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

1.1.*подобрени услови за       
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работење 

1.2.*ПОВИСОКИ ПЛАТИ  Секоја 
година (2021-2024) зголемување 
на платите на здравствените 
работници и соработници до 10% 
Најниската плата на здравствените 
техничари и медицински сестри 
да ја стигне просечната плата во 
државава до 2024  

      

 

 

 

ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 3: ПРОФЕСИОНАЛ РАЗВОЈ, ДОСТАПНОСТ И ПОДОБРА СОРАБОТКА 
МЕРКА 2.ПРОЕКЦИЈА НА ПОТРЕБИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНИОТ КАДАР И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 
ЦЕЛ НА МЕРКА ПРОЕКЦИЈА НА ПОТРЕБИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНИОТ КАДАР И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

   

   

Мерка 
 
*2.ПРОЕКЦИЈА НА ПОТРЕБИТЕ ВО 
ЗДРАВСТВЕНИОТ КАДАР И 
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
Буџетски: 

 
Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

организациски 
облик/лице 

квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

*2.1.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 

*зголемување на квотите на 
државните специјализации и 
бројот на специјалисти во 
државното здравство со предност 
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на дефицитарните специјализации 
според потребите на 
здравствените установи и 
регионите 

Од 2021 трикратно ќе се зголеми 
бројот на специјализации во точно 
определени области. Ќе се 
распишат и дополнителни 
специјализации во повеќе 
медицински гранки 

2.2.Специјализации во РСМ и во 
странство 

*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 

*За секој млад дипломиран 
лекар со лиценца за работа ќе се 
обезбеди платен работен стаж 
но и паричен надоместок како 
стимулација 

*Сите лекари на специјализација 
со живеалиште надвор од Скопје 
кои го немаат решено 
станбеното прашање ќе добијат 
субвенција од 12000 денари 
месечно 
 

     Ангелина Бачановиќ 
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ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 3: ПРОФЕСИОНАЛ РАЗВОЈ, ДОСТАПНОСТ И ПОДОБРА СОРАБОТКА 
МЕРКА 3.МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЕДУКАТИВНИОТ ПРОЦЕС 
ЦЕЛ НА МЕРКА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЕДУКАТИВНИОТ ПРОЦЕС: ПОДИГНУВАЊЕ НА НИВОТО НА СТРУЧНОТО ЗНАЕЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 
ПРЕКУ СТЕКНУВАЊЕ НА НАЈНОВИТЕ ЗНАЕЊА И ПРИМЕНА НА НАЈСОВРЕМЕНИ ТЕХНИКИ НА ЛЕКУВАЊЕ, ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ ВО 
ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ, КАКО И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБУЧЕНИ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ПРЕГЛЕД НА УМРЕНИ ЛИЦА НА НИВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Показател за успешност:   Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 

Број на завршени кофинансирани специјализации 
 

152 специјализанти на 
кофинансирана 
специјализација 
Склучени договори помеѓу 
МЗ и УКИМ/УГД-Штип 

Зголемен број на специјалистички кадри 
 

Број на завршени специјализации, односно супспецијализации во странство 
 

23 специјализанти во 
странство 

Зголемен број на специјалистички кадри 

Број на спроведени обуки  
 

 Обучени лица за преглед на умрени лица 

Мерка 
3.МОДЕРНИЗАЦИЈА НА 
ЕДУКАТИВНИОТ ПРОЦЕС 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски 
средства за 2022: 

40.000.000,00 
 
Буџетски:   

10.000.000,00 
 

Самофинансирачки:  
30.000.000,00 

 

организациски 
облик/лице 
 
 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

3.1.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 како и 

х х х х  Роберт Величковски 
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за спроведување на обуки за 
вршење на преглед за умрени 
лица за 2022 

3.1.1. Специјализации и 
субспецијализации на лекари од 
РСМ во странство 

х х х х   

3.1.2.Ангажирање на стручни 
медицински лица од странство 

х х х х 19.600.000,00  

3.1.3. Eдукации во установата 
Медицински Симулациски Центар 

х х х х 6.000.000,00  

       

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

х х х х   

3.1.5. Обука на овластени лица за 
преглед на умрени лица 

    18.750 ден по 
слушател 

 

3.2.*Воспоспоставување на 
стратешка соработка со 
реномирани странски 
универзитетски болници 
(Франкфурт) за едукација на 
млади лекари и сестри по 
принцип на ротација 

      

3.3.*Систем на континуирана 
едукација за медицинските сестри 
со цел зголемување на нивните 
компетенции и знаења во 
соодветната област каде што 
работаат 
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ПРОРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 3: ПРОФЕСИОНАЛ РАЗВОЈ, ДОСТАПНОСТ И ПОДОБРА СОРАБОТКА 
МЕРКА 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 КАКО И ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ПРЕГЛЕД ЗА УМРЕНИ ЛИЦА  
ЦЕЛ НА МЕРКА СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР: РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ЕДУКАЦИЈА И СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА СОФТВЕРСКА ЕДУКАЦИЈА ВО РАМКИ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ, 
УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ШТИП, ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ТЕТОВО 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
 

   
 

Мерка 
 

Активности    временска рамка за спроведување Финансиски средства 
 

Буџетски: 
6.000.000,00 

преку  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 како и за 

спроведување на 
обуки за вршење на 

преглед за умрени 
лица за 2022 

 
Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

организациски 
облик/лице 
 
 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

*4.МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ 4.1.АТЛС (Advanced Trauma Life       
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ЦЕНТАР (МСЦ) Support), БЛС (Basic Life Support), 
АЛС (Advanced Life Support)  на 
специјализанти од УКИМ и УГД 
Медицинските факултети 

МСЦ 
Александар Саша 
Димитријевиќ 
 

4.2.ПЛС (Pediatric Life Support) на 
специјализанти од УКИМ и УГД 
Медицинските факултети  

     МСЦ 

4.3.Обнова на обуката за (Basic Life 
Support-BLS) на вработените во 
Службите за итна медицинска 
помош ((потпрограма 2 
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА мерка 3 активност  

     МСЦ 

4.4.Едукација на екипи од Итна 
медицинска помош-обнова на 
обуката за (BasicLifeSupport-BLS))  

     МСЦ 

4.5.обуки на немедицински 
персонал за основно одржување 
во живот и АНД (работа со 
автоматски надворешен 
дефибрилатор) 

     МСЦ 

4.6.обуки на персонал вработен во 
МВР, противпожарни единици и 
други установи кои имаат потреба 
од обуки и др 

     МСЦ 

 

 

ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 3: ПРОФЕСИОНАЛ РАЗВОЈ, ДОСТАПНОСТ И ПОДОБРА СОРАБОТКА 
МЕРКА ТРАНСПАРЕНТНО ЗДРАВСТВО 
ЦЕЛ НА МЕРКА ТРАНСПАРЕНТНО ЗДРАВСТВО: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
 

   

   

   

Мерка 
 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
Буџетски: 

 
Донации: 

организациски 
облик/лице 

Квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 
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Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

*5.ТРАНСПАРЕНТНО ЗДРАВСТВО 5.1.Воспоставување на ефикасен 
систем на информации и 
комуникации во рамките на 
министерството и опкружувањето 

х х х х  Одделение за односи 
со јавноста 

5.2.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 здруженија на граѓани 

      

5.3.дефинирање на регулативата и 
обврските на локалните власти во 
областа на здравствената заштита 
и унапредувањето на здравјето 

      

 5.4.*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 

      

*5.5.Зголемување на 
вклученоста на граѓанските 
организации во давање услуги за 
потребите на заедницата 

*5.5.1.подобрување на условите 
за учество на граѓанските 
организации во креирање 
политики, донесување одлуки и 
давање услуги за потребите на 
заедницата 
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*инклузивност и транспарентност 
во носење на одлуки целосно 
вклучување на здруженијата на 
пациенти во креирањето и 
мониторинг на здравствените 
политики и на квалитетот на 
здравствените услуги (при 
донесувањето на прописи и 
законски решенија за здравствена 
заштита). со тоа ќе ја зајакнеме 
улогата на пациентите во 
комуникацијата со стручната 
јавност при донесување на 
прописи и законски решенија од 
здравствента заштита 

5.6.*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 

      

 

 

ПРОГРАМА 3: ОДДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ЕФИКАСНОСТ 

ПОТПРОГРАМА 3: ПРОФЕСИОНАЛ РАЗВОЈ, ДОСТАПНОСТ И ПОДОБРА СОРАБОТКА 
МЕРКА ЈАКНЕЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ КАПАЦИТЕТИ 
ЦЕЛ НА МЕРКА ЈАКНЕЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ КАПАЦИТЕТИ: 

Показател за успешност: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
 

   
 

Мерка 
 

Активности    временска рамка за спроведување 
 

Финансиски средства 
Буџетски: 

 
Донации: 
Заеми: 
Самофинансирачки: 
 

организациски 
облик/лице 
 
Сектор за управување 

со човечки ресурси 

квартал 
1 

квартал 2 квартал 3 квартал 4 

*6.ЈАКНЕЊЕ НА 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

6.1.Создавање на компетентна 
администрација – сервисно и 
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КАПАЦИТЕТИ услужно ориентирана 

        

 

 

Б. ИНИЦИЈАТИВИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 2022 ГОДИНА УТВРДЕНИ ВО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА 

 

Иницијатива 
временска рамка за подготвување финансиски средства организациски 

облик/лице квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 

1. Предлог-Програма за организирање и унапредување 

на крводарителството во Република Северна 

Македонија за 2023 година 

   х Буџетски средства  

 

Мизијен Бајрами  

075 442 413 

2. Предлог-Програма за испитување на појавата, 

спречување и сузбивање на бруцелозата кај 

населението во Република Северна Македонија  за 

2023 година 

   х Буџетски средства  

 

Сања Саздовска 

070 233 903 

3. Предлог-Програма за здравствена заштита  на мајки 

и деца во Република Северна Македонија  за 2023 

година 

   х Буџетски средства 

 

Иванка Стојановски 

076 448 917 

4. Предлог-Национална програма за јавно здравје во 

Република Северна Македонија  за 2023 година 

 

 

  х Буџетски средства 

 

Елена Ристеска 

076 445 967 

5. Предлог-Програма за задолжителна имунизација на 

населението во Република Северна Македонија  за 

2023 година 

   х Буџетски средства 

 

Бранка Величковска  

076484472 

Ангел Митевски 

076 485 025 

6. Предлог-Програма за превентивни мерки за 

спречување на туберкулозата во Република Северна 

Македонија за 2023 година 

   х Буџетски средства 

 

Маја Стојановска 

076 485 004 

7. Предлог-Програма за рано откривање на малигни 

заболувања во Република Северна Македонија  за 

2023 година 

   х Буџетски средства 

 

Елена Ристеска 

076 445 967 

Јосиф Мишевски 

078 386 222 

8. Предлог-Програма за заштита на населението од 

ХИВ инфекција во Република Северна Македонија за 

2023 година 

   х Буџетски средства 

 

Александра Ристовска 

Евтимова 

076 455 850 

9. Предлог-Програма за систематски прегледи на 

учениците и студентите во Република Северна 

Македонија за 2023 година 

   х Буџетски средства 

 

Адис Алигега 

075 274 000 

Ана Димова  

10. Предлог-Програма за превенција на 

кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република 

   х Буџетски средства 

 

Александра Ристовска 

Евтимова 
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Северна Македонија за 2023 година 076 455 850  

11. Предлог-Програма за здравствена заштита на лица 

со душевни  растројства во Република Северна 

Македонија  за 2023 година 

   х Буџетски средства 

 

Даница Стефковска 

078 448 813  

12. Предлог-Програма за обезбедување на трошоци за 

болни лица кои се третираат со дијализа и 

активности за пациентите со хемофилија во 

Република Северна Македонија за 2023 година 

   х Буџетски средства 

 

Георгина Петрушевска  

071 289 788 

Блета Рама  

076 484 994 

13. Предлог-Програма за обезбедување инсулин, 

глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и 

едукација за третман и контрола на дијабетес во 

Република Северна Македонија за 2023 година 

   х Буџетски средства  

 

Арсим Агуши 

075 346 658 

14. Предлог-Програма за здравствена заштита на лица 

со болести на зависности во Република Северна 

Македонија за 2023 година 

   х Буџетски средства 

 

Драгана Петрушевска 

075 262 602 

15. Предлог-Програма за лекување на ретки болести во 

Република Македонија за 2023 година 

   х Буџетски средства 

 

Сузана Маневска  

075 402 261 

Марија Хаџи 

Христовска 

075 402 289 

16. Предлог-Програма за трансплантација во Република 

Северна Македонија за 2023 година 

   х Буџетски средства  

 

Адријана Георгиев  

075 498 547 

17. Предлог-Програма за задолжително здравствено 

осигурување на државјаните на Република Северна 

Македонија кои не се задолжително здравствено 

осигурани за 2023 година 

   х Буџетски средства 

 

Ана Петровска  

075 402 266 

18. Предлог-Програма за обезбедување средства за 

болничко лекување без наплата на учество 

(партиципација) за пензионери и за обезбедување 

на средства за специјалистичко-консултативни и 

болнички здравствени услуги за корисниците на 

правото на социјална парична помош во Република 

Северна Македонија за 2023 година 

   х Буџетски средства 

 

 

Арменд Бајрами  

075 240 718 

19. Предлог-Програма за партиципација при 

користењето на здравствена заштита на одделни 

заболувања на граѓаните и здравствена заштита на 

родилките и доенчињата во Република Северна 

Македонија за 2023 година 

   х Буџетски средства 

 

Синан Шабани 

076 445 974 

20. Предлог-Програма за едукација на лекари и 

медицински персонал, за кофинансирање на 

   х Буџетски средства 

 

Роберт Величковски 

 076 445 050 
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специјализација, односно супспецијализација на 

здравствените работници и здравствените 

соработници вработени во приватни здравствени 

установи, други правни лица и невработени, како и 

за спроведување на обуки за вршење на преглед за 

умрени лица за 2023 година 

21. Информација за потребата од воведување на систем 

за следење и менаџирање на возилата на итна 

медицинска помош во сите градови во Република 

Северна Македонија   

 х   Буџетски средства 

 

Ангелчо Трајановски 

076 446 074 

22. Предлог-Програма за здравје за сите во Република 

Северна Македонија  за 2023 година 

   х Буџетски средства 

 

Мерзуќе Адеми  

             075 240 793 

Иво Корет  

071 371 322 

23. Предлог закон за измена на Законот за здравствено 

осигурување 

   x Буџетски средства 

 

Михајло Костовски 

076 448 918 

24. Предлог закон за измена на Законот за заштита на 

населението од заразни болести  

 х   нема  Зоран Стојановски 

075 231 376 

25. Предлог на закон за лекови  х   нема Весна Настеска 

075 268 686 

 

26. Предлог на Закон за медицински средства  х   нема Весна Настеска  

075 268 686 

 

 

27. Закон за контрола на опојни дроги и психотропни 

супстанции 

 х   има Лидија Савиќ 

075 268 633 

 

 

 

В. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД РАБОТАТА НА ОРГАНОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА 
 

Опис и цел на мерката : Мерки и активности кои произлегуваат од работата на органот на државната работа 

Показател за успешност: Реализирани мерки и активности согласно планот за работа 

Активност Временска рамка за извршување   

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски средства Организациски облик/лице 

Годишен извештај за остварени резултати по програми 
дефинирани во планот  

х    Нема Сектор за координација и 
стратешко планирање 

Предлог приоритети и цели на Министерството за 
здравство   

 х   Нема Сектор за координација и 



 
 

 

118 
Министерство за здравство на 
Република Северна Македонија 
Ministria e shëndetësisë  
Republika e Maqedonisë së Veriut 
 

 
+389 2  3112 500 
www.zdravstvo.gov.mk 

Ул. „50 Дивизија“ бр. 14, Скопје  
Република Северна Македонија 
Rr.Divizioni 50, nr.14 Shkup 
Republika e Maqedonisë së Veriut 
 

стратешко планирање 

Предлог тригодишен стратешки план на 
министерството за здравство  

  х  Предлог план со 
програми и мерки и 
финансиска проекција  
Има во планскиот дел 
за периодот за кој се 
подготвува планот 

Сектор за координација и 

стратешко планирање 

Вработени во МЗ 

Предлог Годишна програма за работа на Владата 
(иницијативи) 

  х  Нема (освен ако 
иницијативата не 
повлекува предлог 
финансиски средства 
од опеделен извор за 
наредната година) 

Сектор за координација и 

стратешко планирање 

План за работа на министерството   х  нема Сектор за координација и 
стратешко планирање 

Предлог Тригодишен Стратешки план на одделението 
за внатрешна ревизија во Министерството за здравство 
за 2023-2025 година (се подготвува согласно одредбите 
на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола 
(Сл.весник на РМ бр.90/09, 188/13 и 192/2015) и 
Правилникот за начинот на извршување на внатрешната 
ревизија и начинот на известување за ревизијата 
(Сл.весник на РМ бр.136/10)) 
    

   х 
Согласно 

позитивните 
законски 

прописи се 
носи до 15 
Декември 
тековната 
година за 
наредната 

година 

нема  Одделение за внатрешна 
ревизија 

Предлог годишен план за работа на одделението за 
внатрешна ревизија во Министерството за здравство за 
2023 година (се подготвува согласно одредбите на 
Законот за јавна внатрешна финансиска контрола 
(Сл.весник на РМ бр.90/09, 188/13 и 192/2015) и 
Правилникот за начинот на извршување на внатрешната 
ревизија и начинот на известување за ревизијата 
(Сл.весник на РМ бр.136/10) и истиот е усогласен со 
Стратешкиот план за ревизија за 2023-2025 година) 

   х 
Согласно 

позитивните 
законски 

прописи се 
носи до 15 
Декември 
тековната 
година за 
наредната 

година; 

нема  Одделение за внатрешна 
ревизија 

Извештај за извршените ревизии и активностите на 
внатрешната ревизија за 2021 година  (се подготвува 
согласно одредбите на Законот за јавна внатрешна 
финансиска контрола (Сл.весник на РМ бр.90/09, 188/13 
и 192/2015) и е составен дел од Годишниот финансиски 

 х 
Рок за 

подготовка до 
10 Мај во 

тековната за 

  нема  Одделение за внатрешна 
ревизија 
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извештај кој се доставува до 10 Мај во тековната за 
претходната година до Министерство за финасии) 

претходната 
година 

Овластување за спроведување на ревизија врз основа 
на донесениот Годишен план на Одделението за 
внатрешна ревизија во Министерството за здравство за 
2022 година 

х х х х нема  Одделение за внатрешна 
ревизија 

Буџетските програми на министерството     х  Одговорните лица за 
подготовка, следење и 
имплементирање на 
програмата  

План за јавни набавки 
 

     Одделение за јавни набавки 

Спроведување на јавни набавки      Одделение за јавни набавки  

План за обуки 
 

х     Сектор за управување со 
човечки ресурси 

План за вработување согласно годишниот план за 
вработување (за наредната година) 
 

  х   Сектор за управување со 
човечки ресурси 

Спроведување на постапки за вработување      Сектор за управување со 
човечки ресурси 

Правилници 
 
 

     Сектор за управување со 
човечки ресурси 
Сектор за нормативни правни 
управни работи и здравствено 
осигурување  

Донесување на подзаконски акти и други акти на 
органот на државната управа 

     Сектор за нормативни правни 
управни работи и здравствено 
осигурување 

Систематизации 
 

    нема Сектор за управување со 
човечки ресурси 

Согласност на плановите за вработување во ЈЗУ х х х х нема Сектор за управување со 
човечки ресурси 

*Согласност на актите за внатрешна организација и 
систематизација на работните места во ЈЗУ – 
(потпишува раководител на сектор) 

х х х х нема Сектор за управување со 
човечки ресурси 
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Измени и дополнувања на каталогот на работните 
места на ЈЗУ  

х х х х нема Сектор за управување со 
човечки ресурси 

Согласност на Статути и статутарни Одлуки за измени и 
дополнување на Статути 
 

х х х х нема  Сектор за нормативни правни 
управни работи и здравствено 
осигурување 

Овластувања за потпишување на колективни договори 
и/или Анекси за изменување и дополнување на 
колективните договори 
 

х х х х нема Сектор за нормативни правни 
управни работи и здравствено 
осигурување 

Именување и разрешување на директори, медицински 
директори, организациски директори во јавните 
здравствени установи  
 

х х х х нема Сектор за нормативни правни 
управни работи и здравствено 
осигурување 

Постапки за основање и дозвола за започнување со 
работа на здравствени установи и подготовка на 
договори за лиценца за работа на здравствени 
установи кои работаат во мрежата на здравствените 
установи  
 

х х х х нема Сектор за нормативни правни 
управни работи и здравствено 
осигурување 

Постапки за одземање на дозволите за работа на 
здравствени установи  
 

х х х х нема Сектор за нормативни правни 
управни работи и здравствено 
осигурување 

Коресподенција со надлежни институции во 
утврдување на листите на услуги кои можат да се 
вршат во здравствените установи, коресподенција со 
државната комисија за спречување на корупција во 
делот на избраните/именувани директори  
 

х х х х нема Сектор за нормативни правни 
управни работи и здравствено 
осигурување 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


