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Шестмесечен извештај за постигнати резулатати во првата половина од 2022 година 
 
Извештајот за остварени резултати од почетокот на тековната година до сега, е подготвен врз основа на 
доставените податоци на барање од Секторот за координација и стратешко планирање (полугодишен 
пресек на остварени резултати) и нивна анализа од три аспекти: структурална (спроведени активности 
поединечно од вработените лица во министерството), организациона (годишен план за работа на 
министерството за тековната 2022 година) и на крај онаа најсеопфатната анализа по стратешки програми 
и подпрограми (мерки и активности) кои се дефинирани во тригодишниот Стратешки план на 
министерството.  
 
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. Целокупниот документ е компактен, развоен и интегрален кој 
овозможува транспарентност во работењето, коодинирано планирање, компатибилност на приоритетите 
и целите на Владата со целите на министерството и прегледност во колкава мера плановите се во 
согласност со фискалната стратегија и како истите се насочуваат кон приоритетните програми. 
 
Анализата во прилог дава јасен преглед на степенот на остварување на дефинираните мерки и активности 
кои во самиот приказ се поврзуваат со гореспоменатите стратешки програми и подпрограми.  
 
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.  
 
Превентивната здравствена заштита има за цел унапредување на здравјето и превенција на болести и 
истата се спроведува преку повеќе мерки (14) и многубројни активности.  
 
Анализа на остварувања во стратешката подпрограма превентивна здравствена заштита: 
 
Организирање и унапредување  на крводарителството 
Степенот на успешност на остварување на предвидените активности во годишниот план за работа на 
министерството, заклучно со месец Јуни 2022 година изразено во финансии изнесува 17.124.606,00 
денари од буџетската сметка и 4.740.960,00 денари од самофинансирачката сметка или околу 49% 
успешност на реализација на активностите во првите шест месеци од тековната година. Вкупните средства 
за реализација на Програмата изнесуваат 45.000.000,00 денари.  
Активна здравствена заштита на мајките и децата 



 

 

 Министерство за здравство на 
Република Северна Македонија 

Ул. „50 Дивизија“ бр. 14, Скопје  
Република Северна Македонија 

+389 2  3112500 

www.zdravstvo.gov.mk 

Одобрени средства за реализација на оваа програма за тековната 2022 година се 17.000.000,00 денари од 
кои 10.000.000,00 се средства предвидени од буџет и 7.000.000,00 самофининсирачки средства. Во првите 
шест (6) месеци се реализирани 5.815.408,00 денари или изразено процентуално 34,39% 
Национална програма за јавно здравје 
Вкупен износ на одобрени средства за реализација на програмата се 65.000.000,00 денари а во првите три 
месеци се реализирани 28.576.090,00 денари 
Задолжителна имунизација на населението 
Вкупен износ на одобрени средства за реализација на програмата за задолжителна имунизација се 
665.000.000,00 денари. Во првите шест (6) месеци реализирани се 180.711.415,00 денари. 
Координацијата и спроведување на вакцинацијата против Ковид-19, согласно планот се спроведува во 40-
тина пунктови низ цела држава 
Превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението 
Вкупен износ на одобрени средства за реализација на програмата се 14.500.000,00 денари. Во првите шест 
месеци се реализирани 1.543.464,00 денари или процентуално изразено 10,6% 
Рана детекција на малигни заболувања 
Програмата за рана детекција на малигни заболувања се реализира преку следните скрининзи: 
-Скрининг за превенција и рано откривање на карцином на грло на матката  
-Пилот скрининг на колоректален карцином во Република Севернa Македонија 
-Промотивна кампања за превенција и рано откривање на карцином на простата 
-Организиран мамографски скрининг за рана детекција на карцином на дојка 
-Промотивна активности за превенција и рана дијагностика на хепато-целуларниот карцином во рамките 
на новоотворениот Центар за болести на црн дроб 
 
Вкупниот износ на одобрени средства за реализација на програмата се 25.570.000,00 денари. А во во 
првите три месеци се реализирани 746.640,00 денари. Програмата за рано откривање на карцином на 
грло на матка започна да се реализира од април месец во тек е усогласување на извештаи и фактури со 
извршителите на програмата.  
Анализата на терен покажа недостаток од финансиски средства за реализација на предвидените 
програмските активности за тековната година (објаснето во текстот кој следи). И покрај ваквата фактичка 
состојба, со ребалансот на Буџет се кратат 2 милиони денари од Програмата “Рана детекција на малигни 
заболувања” што претставува дополнителен финансиски удар за реализација на планираните активности 
во оваа програма. 
*воведена е платформа skrining mk  
Програма за скрининг (zdravstvo.gov.mk) Ова е Функционална веб платформа на која жените на возраст од 
36-45 години изразуваат интерес за да направат бесплатен ПАП тест кај својот матичен гинеколог доколку 
го имаат избрано, а доколку немаат системот им овозможува тоа да го сторат. Оваа активност е 
спроведена како резултат на активностите на Националната комисија за рана детекција и скрининг на рак 
на матка а промоцијата на платформата е презентирана on-line на матичните гинеколози. 
Воведена е електронска фактура за фактурирање на матичните гинеколози, цитолошките лаборатории и 
други извршители на Програмата за рана детекција на малигни заболувања.  
Изработено е проектното фише за ИПА 3 за делот скрининзи и за дојка и матка и за рак на дебело црево. 
Во однос на скрининзите и бараните информации од страна на претставниците на ЕУ се доставени 
навремено и прифатени се предлозите и активностите во однос на унапредување на трите скрининг 
програми (дојка, матка и колоректален). Процесот е во фаза на финансирање. Канцеларијата на ЕУ побара 
повторно од нас да дадеме предлог проекти за унапредување на уште еден скрининг и тоа за рак на бели 
дробови и за опрема за колоректален карцином.  
Воведување на активноста со мобилните гинеколошки клиники односно активно продолжување на 
проектот со мобилните гинеколошки амбуланти во соработка со УНФПА, е иновативен пристап на давање 
на здравствена услуга до жени во репродуктивен период во рамки на КОВИД 19 пандемијата. Оваа 
активност ќе се реализира до јуни 2022 
На 28 март 2022 година се одржа настан – завршување на заеднички проект помеѓу УН агенциите - Заштита 
и иновативни здравствени услуги (мобилни гинеколошки услуги) организиран од Донаторите УН 
агенциите. 
Понатака оваа активност би требало да продолжи да ја спроведува Клиника за гинекологија. Начинот на 
кој ќе се спроведува оваа активност од страна на клиниката за гинекологија бара дополнително 
дообјаснување во програмата. 
Пилот скрининг на колоректален карцином се реализира само во мал дел од планирани активности. 
Проблемите се јавуваат пред се во недостатокот на соодветна апаратура на Клиника за 



 

 

 Министерство за здравство на 
Република Северна Македонија 

Ул. „50 Дивизија“ бр. 14, Скопје  
Република Северна Македонија 

+389 2  3112500 

www.zdravstvo.gov.mk 

гастроентерохепатологија, така што е скоро невозможно пациенти  за скрининг да се прегледуваат со 
пациенти закажани во мој термин. Постои и послаб одговор на активност од страна на матичните лекари 
кои треба да ги повикуваат пациентите за тест.  
Мамографскиот скрининг за рана детекција на карцином на дојка сеуште не е отпочнат. Направена е 
анализа и технички извештај за состојбата со мамомати, доктори и РТГ технолози. Детектирани се 
проблеми со упатувања на пациенти и најголем проблем е непризнавање на упатите од страна на ФЗОМ. 
Формирана е Комисија која воочените проблеми ги и потребата од измена на програмата за скрининг на 
дојка, ги стави во записник.  
Клиниката за гастроентерохепатологија ги спроведува промотивните активности за превенција и рана 
дијагностика на хепато-целуларниот карцином во рамките на новоотворениот Центар за болести на црн 
дроб. За овој скрининг клиниката се изјасни дека се потребни дополнителни средства за набавка на 
тестови што условува проширување на финансиската рамка на целокупната програма.  
Заштита на населението од Хив/Сида 
За реализација на планираните активности во програмата за 2022 има средства во висина од  
100.700.000,00. Реализација на средствата за првите 6 месеци од програмата изразена во проценти е 
7,75% 
Здравје за сите 
Вкупен износ на одобрени средства за реализација на програмата се 4.000.000,00 денари, а во првите 6 
месеци се реализирани 621.179,00 денари 
Систематски прегледи на ученици и студенти 
Вкупен износ на одобрени средства за реализација на Програма за систематски прегледи на учениците и 
студентите во Република Северна Македонија за 2022 се 10.770.000,00 денари. Во првите 6 месеци  има 
реализација на 1.174.564,00 денари 
Поддршка на имплементација на Декада и стратегијата за инклузија на Ромите 2022-2030 година 
-учество на номинирани лица во подготовка на новата Стратегија за инклузија на Роми 2022-2030 која е и 
усвоена. Од секторот здравство активно учество земаа номинираните лица во подготовка на Акциониот 
план 2022-2030 г. во кој беа дефинирани и обработени обврските на секторот здравство согласно 
донесената Стратегија. Координаторот за спроведување на Стратегијата и Акциониот план во 
Министерството за здравство, понатака треба да направи подетален осврт на дефинирањето на 
активностите од Стратегијата со планирање на истите и буџетската конструкција за реализација на 
годишно ниво, и нивно следење согласно барањата на Стратегијата.  
Јакнење на капацитетите на стоматолошката здравствена заштита во системот  
Реорганизација на стоматолошката дејност/служба 
Во делот на стоматолошката здравствена заштита (реорганизација на стоматолошката дејност/служба), 
извршени се 232 увиди и направени се 232 записници, а во тек на изработка се уште 40, од страна на 
комисијата за утврдување на фактичката состојба преку вршење на увид во условите во однос на 
просторот и опремата за вршење на стоматолошка здравствена дејност 
Издадени се овластување за ментори од областа на стоматологијата, и тоа:  
- 22 овластувања(1 овластување е за ментор на специјализација по максилофацијална хирургија, 12 
овластувања за ментори на супспецијализација по орална имплантологија, 9 овластувања за ментори на 
супспецијализација по ендодонска хирургија)  
- 3 овластувања за ментори на специјализација по стоматолошка протетика се во тек 
Ревизија на критериумите за проширување на мрежата - Проширување на мрежата за вршење на 
стоматолошка здравствена дејност  на секундарно ниво (протетика, орална хирургија, ОРЛ и ортодонција) 
Координација на комисијата за утврдување на фактичката состојба преку вршење на увид во условите во 
однос на просторот и опремата за вршење здравствена дејност(стоматологија) 
Извршени се 87 увиди и направени се 87 записници 
Комисиите за спроведување на постапка за доделување на лиценца за вршење здравствена дејност 
Стоматолошка протетика, Ортодонција, ОРЛ и Орална хирургија на ниво на секундарна здравствена 
заштита во мрежата на здравствени установи: 
Доделени 17 лиценци за Стоматолошка протетика, 
22 лиценци за Ортодонција, 
7 лиценци за ОРЛ, 
3 лиценци за Орална хирургија 
Во постапка 20 - орална хирургија 
Превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) 
За реализацијата на активностите од оваа програма за 2022 година има 20.000.000,00 вкупно средства. За 
првите 6 месеци од програмата, реализирани се 32,29% од севкупните средства.  
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Реформи во ПЗЗ 
Изготвен извештај со статус на реализација на започнатите реформи во ПЗЗ поддржани од СЗО и Светска 
банка и прогрес во однос на изготвувањето на клиничките упатства поврзани со реформата со ПЗЗ.  
Итна Медицинска Помош 
Систем за следење и менаџирање на возилата на итна медицинска помош во сите градови во РСМ 
Министерството за здравство за финансирање на проектот Систем за следење и менаџирање на возилата 
на итна медицинска помош во сите градови во РСМ побара од ЕУ истиот да се финансира преку ИПА 
Програмата.  
Согласно информациите истиот би се предвидел во ИПА 2023 и почетокот на реализација на истиот 
доколку биде одобрен би отпочнала и реализирала во 2024 година. Имајќи ги во предвид висината на 
финансиските средства, доколку  Министерството за здравство обезбеди буџетски средства истиот би 
можел да започне 2022/2023 година кога би се очекувало и да заврши имплементацијата на оваа 
активност. 
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 
 Модул на обука: основно животно одржување -“Basic Life Support”, “Advanced Life Support” и -“Trauma Life 
Support” 
Таргет група: вработени и нововработени лица  во службите на Итната медицинска помош во РСМ 
Успешност на обука: 97% од присутни лица 
*Програма за едукација на лекари и медицински персонал, 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 преглед на умрени лица за 2022 година 
Модул на обука: Едукација на едукатори за Службите за итна медицинска помош 
-Таргет група: вработени лица  во службите на Итната медицинска помош во РСМ 
Успешност на обука: 100% од присутни лица 
*Програма за едукација на лекари и медицински персонал, 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 преглед на умрени лица за 2022 година 
*Во подготовка нов Закон за сестринска дејност 
Здравствена заштита на лица со душевни растројства   
Вкупен износ на одобрени средства за реализација на Програмата се 65.000.000,00 денари, а во првите 
шест месеци реализирани се 20.946.619,00 денари или изразено процентуално 32,5% 
Реализацијата на активностите се спроведува континуирано, односно по доставување на фактурите од 
страна на Јавните здравствени установи и преглед на фактурите, согласно воспоставената процедура во 
Министерство за здравство, истите се доставуваат до Сектор финансии за исплата. 
Обезбедување на трошоци за болни лица кои се третираат со дијализа, и активности за 
пациентите со хемофилија * 
Вкупен износ на одобрени средства за реализација на планираните активности од програмата се 
6.000.000,00 денари. Во првите 6 месеци се реализирани 244.332,00 денари.  
Обезбедување  инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман 
и контрола на дијабетес 
Вкупен износ на одобрени средства за реализација на програмата се 845.000.000,00 денари. Во првите 6 
месеци се реализирани 242.802,00 денари 
Здравствена заштита на лица со болести на зависности 
Набавка на метадон и бупренорфин за лицата со болести на зависности - Завршена јавна набавка во 
висина од 50.000.000,00 денари 
Лекување во дневни болници и болничко лекување на зависници од алкохол и дрога - ЈЗУ месечно 
фактурираат за извршени услуги по програма за зависности. Вкупно реализирани средства од околу 55% 
заклучно со месец Мај 
Исплата на фактури на добавувач согласно договор, за испорачана терапија – метадон и бупренорфин до 
ЈЗУ 
Добавувачот за обезбедување на терапија, согласно договор, месечно испорачува потребни количини на 
ЈЗУ, по претходно добиена нарачкаод МЗ. Вкупно реализирани средства од оваа ставка е околу 33%. 
Исплатени фактури до месец април 2022 година.  
Вкупна реализација на програмата заклучно со јуни 2022 е околу 42%. 
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Ретки болести 
Набавка на лекови за лица со ретки болести - во завршна фаза е јавната набавка за обезбедување на 
лекови за ретки болести. 
Исплата на фактури на добавувачи согласно склучени договори, за испорачани лекови со вкупна 
реализација на програмата заклучно со јуни 2022 од околу 54%. 
-Континуирано согласно процедурата за прием и дистрибуција на лекови за ретки болести одгворните 
лица во програмата вршат прием на лекови во веледрогериии добавувачи врз основа на склучени 
договори како и дистрибуција до универзитетските клиники каде се лекуваат пациентите со ретки 
болести. Активно учество на одговорните лица за програмата во работата на  Комисијата за ретки болести 
каде се и членови, ги подготвуваат и организираат состаноците на комисијата, одговорни се за водењето 
на регистерот  на лица со ретки болести. 
Трансплантација 
Во првите 6 месеци во целот е реалзирана Програмата за трансплантација во делот на финансиското 
работење поради проширениот обем на активности, потрошени се предвидените 7.0000.000,00 и затоа во 
јуни 2022 е побарано преку Ребалансот на буџетот дополнителни 4.000.000,00 за да се продолжи со 
реализација на Програмата  
-Детектирани се 7 пациенти во мозочна смрт и реализирани се 3 трансплантации од починат донор при 
што се трансплантирани 1 срце, 6 бубрега и 7 коскени ткива  
-Направена е обука на лекари специјалисти од ЈЗУ УК за Државна кардиохирургија во делот на пред и пост 
оперативно следење на трансплатирани пациенти, како и обука на 10 член тим за трансплантација на црн 
дроб од Клиниктата за Абдоменална хирургија и Клиниката за Гастроентерохепатологиј, со што се створија 
услови за започнување на оваа гранка од трансплантацијата.  
-Направени се предвидените исплати за ХЛА типизација на пациенти кон Институциите, исплатени се 
болничките и Националниот координатор, како и екипите кои работеле трансплантации од жив и од 
починат донор и трошоците на семејствата кои се согласиле од нивни блиски во мозочна смрт да се 
донираат органи.  
-Направено е ажуруирање на Нациноналните листи за трансплантација на срце, бубрези и изготвена е 
листа за траснплантација на црн дроб  
-Во софтверот на Мој термин, во делот трансплантација внесен е нов модул за трансплантација на црн 
дроб, како и модул за трансплантација на коскени ткива, со што е заокружен процесот на електронско 
следење на целокупната постапка за трансплантација од детекција на пациенти во мозочна смрт до 
постапка за експлантација, трансплантација и постоперативно прифање на графтот.  
-Во соработка со канецеларијата на ЕУ во Скопје, реалзирани се два TAIEX проекти -експертска мисија и 
студиска посета на земја членка на Еуротрансплант со цел подобрување на системот за трансплантација и 
создавање на услови за прилучување кон Еуротрансплант.  
-Направени се подготовки за структуирање на ткивна банка во рамките на ИТМ. 
Отварање на нови или пренамена на постоечки неискористени болнички капацитети 
Министерството за здравство во моментот не располага со финансиски средства за реализација на 
планираните активности 
Изградба на нови здравствени објекти  
Изградба на  КБ Штип 
Проектот се реализира со забавена динамика. Во 2022 година на овој проект реализирани се 59.367.205 
ден 
Изградба на Универзитетски Клинички Центар Скопје 
Министерството за здравство разгледува нов концепт на финансирање и имплементација на проектот за 
изградба на Универзитетски Клинички Центар на greenfield локација во Скопје 
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 
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 
Подобрување на енергетска ефикасност на ЈЗУ 
Подобрување на ЕЕ на 18 ЈЗУ преку проектот на Министерство за финансии, финансиран од Светска Банка 
Проектна единица на МЗ и Проектна Единица на МФ 
Проектот опфаќа 18 ЈЗУ во кои ќе се спроведат мерки за Енергетска ефикасност. Прв објект со кој ќе се 
започне изведба е УК за 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 
Активности преку Проектна единица на МЗ и UNOPS 
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 
Зелениот климатски фонд (ЗКФ) 
Активности на Проектна единица на МЗ координирани преку канцеларијата на Вицепремиерот за 
економски прашања. 
Спроведени активности и доставено мислење до Влада по однос на спогодбата за спроведување на 
проектот. 
Проектно-техничката документација е изработена во рамките на проектот „Градење на општинските 
капацитети за имплементација на проекти 
Активности спроведени преку проектна единица и UND 
Преку проектот „Градење на општинските капацитети за 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. 
Медицинска опрема 
Набавка на ангиографски системи за потребите на ЈЗУ: Институт за радиологија, УК за кардиологија и 
Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања 
Св. Стефан-Охрид - Спроведена е постапка за јавна набавка и склучени се договори (се чека инсталација) 
Набавка на медицинска опрема - Ехо апарати за ЈЗУ УК за детски болести, УК за нефрологија и УК за 
ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања - Постапката е во тек на реализација 
Интегриран здравствен информатички систем – МОЈ ТЕРМИН 
Во текот на 2022 година се финализирани предвидените надградби на Националниот систем Мој Термин, 
а во продолжение следи подетален опис за спроведените надградби: 
Електронско медицинско досие 
Во медицинското досие е додадена опција за прикажување на податоци од преглед кај матичен гинеколог 
во посебен таб, кој се прикажува само во ЕМД на жени. Како составен дел на ЕМД се и податоците внесени 
во делот за систематски прегледи и вакцинација. 
Електронски дневник 
Изработен е и модул преку кој ќе се врши контрола на податоците од електронските медицински 
дневници. Модулот е наменет за вршење на надзор и контрола на внесените податоци од сите установи, 
од страна на овластени лица од надлежните органи (Министерство за здравство, ДСЗИ,ФЗОМ). 
Следење на превентивата во Здравствените Домови 
Модул за евиденција и следење на систематски прегледи за предшколска и школска возраст 
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Во овој модул во текот на 2021 година се овозможи внесување податоци од систематски прегледи во 
предшколска и школска возраст, со можност за внес на сите податоци од прегледот: висина, тежина, 
проценка на вид, телесна развиеност и сл. Лекарот при евиденција на податоците од систематскиот 
преглед има увид на податоците од претходните систематски прегледи. Постои и можност за ретроградно 
евидентирање на податоци од систематските прегледи за лица помлади од 18 години. Задолжителни 
систематски прегледи се вршат во 1-во, З-то, 5-то, 7-мо одделение. 
Средношколците се опфатени со систематски прегледи во 1-ви и 4-ти клас (или 3-та завршна година). 
Содржината на систематскиот преглед зависи од возраста на ученикот. 
Модул за следење на имунизацијата во реално време 
Во овој модул во текот на 2021 година се овозможи систем за следење на имунизацијата во реално време 
на популацијата во Република Македонија, развиен е систем преку кој на централно ниво се евидентира 
и управува со залихата на вакцини во сите здравствени установи. Во рамки на секоја Здравствена установа 
Ке се регистрираат сите вакцинирања и сите случаи на несакани ефекти по спроведена имунизација. 
Системот е изработен како модул во склоп на Националниот систем за електронски евиденции во 
здравството Мој Термин, и истот е поврзан со модулот за евиденција на резултати од извршени 
систематски преглед во предучилишна и училишна возраст и модулот за водење на бременост и 
породување. 
Модул за евиденција за следење на протокол за пациенти со акутен срцев удар со елевација на СТ 
сегмент (СТЕМИ протокол) 
Воведен е образец за СТЕМИ регистар. Образецот содржи структурирани податоци кои се пополнуваат од 
почетокот на дијагностицирање на пациентот (инфарктот) до завршување на лекувањето и испис на 
пациентот. Во процесот на лекувањето се инволвирани лекари од повеќе установи и повеќе нивоа на 
здравствена заштита. Сите имаат можност да пополнат дел или сите од податоците во образецот. 
Образецот за пополнување може да се иницира со внес на дијагноза за пациентот. 
Сентинел надзор на САРИ - сериозни акутни респираторни инфекции 
Преку овој модул овозможено е следење на лицата со сериозна акутна респираторна инфекција 
хоспитализирани во здравствени установи од секундарна и терцијарна здравствена заштита. Овие лица се 
евидентираат со пополнување на образец- индивидуална пријава за пациент која содржи податоци од 
епидемиолошка анкета, како и податоци за вакцинација, хронични медицински состојби, антивирусни 
лекови и исход од болеста на пацинтот. Исто така има можност за евиденција на лабораториското 
тестирање на пациентот како и резултатите од истото. Детектираните САРИ случаи во тек на една 
извештајна недела се сумираат и тие вредности може да се внесуваат во образец - САРИ неделен извештај, 
кој што се праќа до ИЈЗ 
Патронажна служба 
Како дел од модулот за превентива е подмодулот за патронажа, во кој се евидентираат прегледите кои ги 
врши патронажната служба (посета на трудници, посета на новороденчиња, хронично болни и сл.)Секоја 
регионална патронажна служба може да пристапи до листа и податоци за новородените во својот регион 
(податоците се преземаат од пријавата за новородено) Во модулот за патронажна служба овозможен е 
увид во мајчина книшка во делот каде што се водат бремени жени и во делот на породени. Исто така во 
делот за породени жени овозможен е увид во пријавата за породување. Патронажната служба може да 
ги евидентира и податоците од прегледот во вид на текстуален извештај. 
Модул за Covid19 
За потребите на следење на пациентите за Covid19 во системот се воведени се неколку под модули и тоа: 
закажување на пациенти за тестирање од матичен лекар, следење на позитивни пациенти на домашно 
лекување и регистар на Covid19 тестирани пациенти. 
Во системот е воведен прашалник со имплементиран алгоритам кој врз база на внесените симптоми и 
состојби го одредува нивото на ризик на пациентот (низок, среден или висок ризик) и соодветно во 
системот автоматски се креира упат за тестирање. За потребите на закажување креирани се соодветни 
пунктови и термини во кои се зема брисот за пациентот. Прашалникот го пополнува матичниот лекар по 
телефон, а пациентот добива СМС со точниот термин и пункт во кој треба да се јави. Во системот се 
внесуваат резултатите од тестирањето од страна на лабораториите и истите во реално време им се 
достапни на матичните лекари на увид. 
Дополнително за пациентите кои се на болничко лекување овозможено е да се закаже контролен тест по 
завршување на лекувањето. 
За сите пациенти кои се со полесна клиничка слика и се на домашно лекување развиен е прашалник и 
алгоритам на следење на состојбата. Матичниот лекар секој ден внесува дневен прашалник за состојбата 
на пациентот. Во системот е имплементиран алгоритам кој ги зема во предвид сите пациенти за кои има 
дневен извештај минимум 10 дена во континуитет и како предлог за излекувани ги дава пациентите за кои 



 

 

 Министерство за здравство на 
Република Северна Македонија 

Ул. „50 Дивизија“ бр. 14, Скопје  
Република Северна Македонија 

+389 2  3112500 

www.zdravstvo.gov.mk 

во последните три дена е евидентирано дека се во добра здравствена состојба. Секој оператер во центар 
за јавно здравје, на маил добива листа на пациенти како предлог за изготвување на решение за излекуван 
пациент. 
Во системот Мој Термин како дел од модулот за COVID19 направена е функционалност за креирање на 
епидемиолошки анкети за секој позитивен пациент на COVID19. За секој регистриран позитивен пациент 
автоматски се креира епидемиолошка анкета, која автоматски се распределува соодветно на корисник со 
ново-воведена улога во системот, наречена Анкетар. Епидемиолошките анкети содржат лични податоци 
за пациентот, како и податоци за симптоми,коморбидитети, хоспитализација, контакт со позитивен на 
COVID19, како и листа на контакти со кои контактирал. Овие анкети ги пополнуваат анкетарите кои им се 
јавуваат на пациентите. 
До епидемиолошките анкети кои се потврдени како завршени, имаат автоматски пристап и увид и 
инспекторите во ДСЗИ на кои им е овозможено креирање на решенија за изолација евидентирани во 
системот Мој Термин, кои имаат можност за печатење. Исто така за инспекторите од ДСЗИ направени се 
автоматски извештаи за дневно ниво. Извештаите опфаќаат: Дневен извештај до МВР, Збирен дневен 
извештај за ДСЗИ, Листа на позитивни, Листа на контакти. 
Како дел од COVID19 модулот, за потребите на ДСЗИ направена е функционалност за генерирање на 
решенија за изолација за пациенти позитивни на COVID19, контакти кои биле со потврден случај на 
COVID19, како и можност за генерирање на решение за изолација на лица од граничен премин кои при 
патување надовр од РСМ, при пристугнување назад не прикажале некои од потребните документи. 
Решенија за изолација може да се преземаат во Word документ(според првичната верзија) и во PDF. PDF 
верзијата од решението се чува во база и истото дигитално се потпишува. На PDF верзијата има потпис со 
слика и од инспекторот, која може да се прикачи во делот Корисници. Генерираните pdf решенија за 
изолација имаат можност да се симнуваат преку vakcinacija.mk, каде што за секој граѓанин за кој има 
изготвено решение за изолација, треба да се најави на vakcinacija.mk и истото да го преземе. 
За потребите на Царина, направен е сервис за превземање на решенија за изолација, креирани во 
временски рок од датуми кои се праќаат при повикување на сервисот. 
Во модулот за COVID19 направени се промени во делот на оздравување на пациентите позитивни на 
COVID19. За таа цел креиран е посебен таб ‘Тековно позитивни COVID19 пациенти’, кој е видлив само за 
матичните лекари. Во овој таб тие ги гледаат само оние пациенти кои се моментално позитивни и не се 
оздравени, како и број на денови кои поминале од датум на позитивен резултат. Во оваа страна матичните 
може да сменат статус на пациент Асимптоматиски, Симптоматски или Хоспитализиран. Овие статуси да 
имаат удел при оздравувањето со job-от кој се извршува секоја ноќ. За асимптоматските случаи се 
оздравуваат после 7 дена, додека симптоматските после 10 дена. За пациентите кои немаат матичен или 
матичните не им го ажурирал статусот, после 7 односно 10 дена се појавуваат кај епидемиолозите од ИЈЗ 
(Оздравен по епи.проценка). 
Модул за телемедицина 
Преку модулот за телемедицина е овозможено од страна на лекарите да се резервира видео 
комуникација со пациентите. Модулот опфаќа закажување на прегледот, креирање на линк за настанот 
кој се испраќа преку мејл или смс до пациентот. Исто така, за извештајот издаден од лекарот постои 
можност за дигитално потпишување, односно системот може да прифаќа дигитално потпишани 
документи (pdf). Модулот е составен дел на апликацијата за работа на матични лекари и специјалисти. 
Портал Vakcinacija.mk 
Националниот електронски здравствен систем Мој Термин и модулот за имунизација се надградени со 
можност за регистрација односно пријава за вакцинација против Ковид-19. 
Оваа можност е овозможена преку јавниот портал vakcinacija.mk, каде што секој граѓанин може да се 
пријави дека сака да се вакцинира против COVID19. Со оваа пријава влегува во системот Мој Термин во 
листата на пријавени за COVID19 вакцинација. Секој граѓанин кој се пријавува на vakcinacija.mk, добива 
повратен емаил за успешна или неуспешна пријава, и доколку е успешна пријавата истиот може да ја 
откаже. 
Јавниот портал vakcinacija.mk е надополнет со функционалност за пријавување за COVID19 вакцинација и 
за странски граѓани, при што потребно е да внесат валиден број на пасош и други лични податоци. 
Јавниот портал vakcinacija.mk е надополнет со можност за креирање на корисничка сметка за граѓаните на 
РСМ со внесување на ЕМБГ и мобилен телефон. Истото е овозможено е за странски граѓани со внесување 
на број на пасош/EHIC број/ID број, датум на раѓање и мобилен телефон. При најава со веќе креирана 
корисничка сметка, пациентите имаат увид во пријавата за COVID19 вакцинација, при што може да видат 
за во кој пункт се пријавени и дали имаат закажан термин за вакцина. Исто така секој пациент има увид 
во примени вакцини, и има можност преку својата корисничка сметка може да си генерира и преземе 
сертификати за вакцинација или прележан COVID19. 
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Веб страната vakcinacija.mk е дополнета и со функционалност која овозможува пријавување за 
вакцинација против сезонски грип. При пријавување пациентот треба да пополни лични податоци, како: 
име, презиме, телефон, ризична група и град за каде да биде закажан за вакцинација. Пријавените лица 
за вакцинација против сезонски грип да се закажуваат автоматски (со скрипти) и се известуваат по СМС за 
терминот и пунктот за вакцинација. 
EUDCC сертификати 
Изработени се апликации за издавање верификување и чување на EUDCC сертификати. 
Оваа функционалност ги содржи следниве компоненти: 
· Мобилна апликација за валидирање на EUDCC за Андроид и iOS(MK Verifier); 
· Мобилна апликација за чување на личен EUDCC за Андроид и iOS(MK Verifier); 
· Апликација за Веб Сервиси за издавање на EUDCC сертификати за прележан од Ковид-19, примени 
вакцини за Ковид-19 и негативни тестови за Ковид-19; 
· Апликација за Веб Сервиси за регистрирање и де-регистрирање на национални сертификати за 
потпишување со EUDCC Gateway; и 
· Интеграција со националниот систем за Е-Здравство „Мој Термин“ 
Покрај активностите поврзани со надграбата на системот Мој термин, следат и останатите спроведени 
активности и постигнатите резултати: 
·Изработувани редовни и ad hock анализи, информации и извештаи врз основа на податоците од 
Националниот систем за електронски евиденции во здравството кои се доставувани до Министерството 
за здравство, Институт за јавно здравје и други надлежни институции. 
·Континуирана секојдневна корисничката поддршка на системот на трите нивоа на здравствена заштита 
како и пациенти кои се корисници на здравствени услуги и на системот Мој Термин. Поддршка преку 
електронска пошта со користење на адресите на електронската пошта (mojtermin@zdravstvo.gov.mk и 
vakcinacija@zdravstvo.gov.mk), како и поддршка преку хелп-деск системот преку телефонската линија (02) 
15-444. 
·Тековно планирање на активностите за надградбите на Националниот систем за електронските 
евиденции во здравството (наведени погоре) 
·Тековно тестирање на системот и разрешување на пронајдени недостатоци. 
·Активности за интеграција на системот со системи на други органи на државната управа: Фонд за 
здравствено осигурување на Р.С. Македонија, Министерство за правда — Управа за водење на матични 
книги, Министерство за труд и социјална политика, Агенција за лекови и медицински средства. 
·Тековна поддршка на Министерството за здравство во делот на отстранување технички недостатоци на 
ИКТ и сервисирање на компјутерските единици 
·Учество на семинари, работилници организирани од Светската здравствена организација на теми 
поврзани со реформите во примарното здравство, спроведување на процесот на вакцинација против 
Covid – 19, редовната вакцинација, воспоставување на Центри за итна реакција и др. 
·Одржани обуки на кои присуствуваа здравствени работници (доктори, сестри) од здравствените домови 
и болниците во однос на имплементација на модулите за евиднција на систематски прегледи на 
претшколски школски деца, и евиденциите на имунизацијата. 
·Учество во работата на Националната комисија за имунизација, Комисијата за заразни заболувања, 
Национално техничка група за спрведување на Covid – 19 вакцинација, Комисиите за рано откривање на 
малигни заболувања, Надзорен одбор за реформа на примарната ЗЗ при Министерството за Здравство 
·Регистрација на Covid – 19 пациенти на брз и лесен начин во соработка со Институтот за Јавно Здравје и 
во покровителство на Светската Здравствена Организација 
·Дигитализација на процесот на дистрибуција на Вакцините 
·Одржување на обуки на здравствените работници за евидентирање на вакцинираните против Covid – 19 
·Координирање на вакциналните пунктови во територијата на Р.С.М, (здравствени домови, големи 
пунктови) со престој на координаторот од Управата директно во пунктовите 
·Техничка поддршка на вакциналните пунктови за Covid – 19 
· Водење на регистар на инфраструктурни објекти коj во реално време овозможува прикажување на 
состојбата на здравствените установи. 
· Учество во обуките за модернизирано ИСУМР решение. 
· Учество на мисијата на СЗО за техничка поддршка на реформите на ПЗЗ · Воспоставување на веб 
страницата www.vakcinacija.mk за пријавување за вакцинација, а подоцна и регистрација на корисниците 
за преземање на Сертификати за Covid – 19 вакцинирањето 
· Одржани обуки за вработени и ангажирани лица од ЦЈЗ и ИЈЗ за модулот за спроведување на 
епидемиолошки анкети 
· Изработка на прирачници за новите модули на системот 
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·Одржана обука на вработените во Државен санитарен и здравствен инспекторат за водење на евиденција 
и издавање на решенија за изолација за позитивни случаи на Covid – 19 и нивни контакти 
·Одржани обуки за патронажните служби за користење на новите модули за работа на патронажа 
Здравствен систем подготвен за членство во ЕУ и НАТО 
Завршени активности: 
Подготвена ревизија на НПАА 2022, 
Подготвен Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести,   
Закон за лекови,  
Подготвен материјал и земено учество на 17 Поткомитет  за внатрешен пазар,   
Подготвен Извештај за напредокот на РСМ за 2021,   
Подготвена Информација за потребата од  зајакнување на мерките за контрола на пушењето и за 
подготовка на план на мерки и активности за доследно спроведување на Законот за заштита од пушењето 
и санкционирање на пушењето во јавни простории(обврска од Поткомитет)  
Земено учество во спроведување на Intra action review со експерти од СЗО за начинот на спроведување на 
активностите и мерките за справување со КОВИД 19,   
Учество во подготовка на План за подготвеност и одговор за КОВИД 19 на РСМ,   
Пополнување на Партнерската платформа за КОВИД 19 на СЗО 
Учество во поготовка на TAIEX апликација за Директивата за прекугранична здравствена заштита, Учество 
на работилницата,техничка поодршка на експерто кои учествуваат на настаните во организација на ЕК и 
Совет на Европа во врска со безбедноста на крв, ткива и клетки 
Учество воподготовка на TAIEX апликации за експерки мисии за трансплантација 
Учество на обуки во врска со подготовката и имплементацијата на ИПА проекти    
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.)    
Учество на ТАИЕХ 
Подготвен ToR за имплементација на Стратегијата за здравсје 2021-2030 и доставен до Делегација на ЕУ         
(одобрена, реализацијата започнува од септември 2022)   
Подготвени Action Fiche, Action document,  ToR за активностите на МЗ во ИПА III 2022  
Подготвено Action Fiche активностите на МЗ во ИПА III 2023  
Подготвен ToR за проект за трансплантација (чека одговор од Делегација на ЕУ) 
Подготвена и усвоена Информација за Влада за процесот на подготовка на документот Belgrade Pledge  
Подготвена проектна апликација за едукација на доктори во Турција која би била финансирана преку RCC 
(се чека одговор) 
Подготвен План за соработка со МЗ  на Р. Бугарија (усвоен од Влада на РСМ) 
Завршена анализа на документи заради ратификација на Конвенција за фалсификувани лекови на Совет 
на Европа   
Во тек: 
Поднесено барање за вклучување во Партнерство за ретки болести 
Следење на активностите и учество во дел од активностите поврзани со развој на План за подготвеност и 
одговор на земјата за КОВИД 19  
Технички подготовки за учество на министерот за здравство на Светската асамблеја на СЗО 
Редовна комуникација со МНР и сектори во соодветните МЗ   
- Билатерални средби   
Потпишан меморандум за разбирање со Минстерството    за човечки ресурси на Р. Унгарија  
 Комуникација преку СЕП со Амбасада на НР Кина заради имплементација на Грант за набавка на 
медицински возила 
Следење на имплементација на ратификувани конвенции/ протоколи и др. меѓународни документи и 
иницирање на потпишување на конвенции   
Подготовка на периодични извештаи за имплементација   
Анализа  на документи  и подготовка на предлог за ратификација на конвенции/ Протоколите и за промена 
на законодавството во оваа област   
Финансиски одржлив систем на здравствена заштита 
СЗО Национални сметки завршена активност  
Подобрени фармацевтски услуги 
Изготвен Предлог на закон за лековите - Предложен на Влада за разгледување во Септември  2022 година 
Изготвен е Правилник за начинот и методологијата за утврдување и донесување на Листата на лекови кои 
паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија  
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Даден на мислење во Секретаријат за законодавство и потоа ќе биде достапен на мислење на стручната 
јавност. 
Годишна евалуација на цените на лековите според утврдена Методологија и подготовка на Одлука за 
утврдување на нови максимални цени на лековите, еднаш годишно за тековната година што се донесува 
на 15-ти март  
(во оваа постапка во споредбените анализи и пресметки опфатени се вкупно 974 лекови на оригинаторите 
и 1.759 генерички лекови. По спроведени преговори со компаниите во цел на постигнување на 
намалување на максималните цени во кои беа вклучени 414 лекови на оригинаторите и 495 генерички 
лекови, изготвени се Одлука за нова максимална цена со 105 лекови на оригинаторите и Одлука за нова 
максимална цена со 112 генерички лекови. Исто така, во рамките на новите формирани единствени цени 
на лековите во прометот на големо и мало, што се применуваат од 01.04.2022 година, изготвени се 
решенија на 22 компании на оригинаторите и решенија на 24 генерички компании, за лековите за кои е 
постигнато намалување, вкупно 223 намалени лекови); 
Изработка на споредбени анализи за утврдување на максимална цена на големо на лек  
Направени се споредбени пресметки на 74 лекови 
Издавање на решенија за формирање на цена на лек во прометот на големо и прометот на мало по 
поднесени барања  
Формирани се единствени цени во прометот на големо и мало на 194 лекови 
Учество во работата на Владината Комисија за одлучување по барањата за зголемување на формираната 
цена на лек и спроведување на постапката согласно поднесени барања  
Обработени се вкупно 44 поднесоци и по нив е донесена одлука 
Издавање на согласност за набавка на лекови по барање на ЈЗУ 
Евалуирани се и изработени 13 барања за вкупно 122 лекови 
Издавање на одобренија за увоз на сперматозоиди  
Спроведена е евалуација на 15 барања за увоз и издадени се одобренија 
Издавање на посебни дозволи за извоз на молекуларни дијагностички тестови - Вкупно 8 барања 
Во рамки на постапката за доделување на лиценци за вршење на здравствена дејност – аптека на ниво на 
примарна здравствена заштита во мрежата на здравствени установи во РСМ  
Изготвени се 16 Анекс на договори за лиценца за аптеки и изготвени се 4 одговори на жалба до Виш 
Управен суд. 
Хемикалии и контролирани супстанции 
Континуирано следење на активности кои произлегуваат од Акцискиот план 2021-2023 година за 
реализација на Националната стратегија за дроги на Република Северна Македонија 2021-2025 
Согласно динамиката на доставени барања работи Комисијата за оценување на исполнетост на условите 
по однос на простор, опрема и кадар за одгледување на канабис за медицински цели: 
Информации за издавање на одобренија за одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог 
одлука 
Изготвување на информација, Решение за давање на одобрение за одгледување на канабис за 
медицински цели  
1 - издадено решение по претходно добиена согласност од Влада 
Комисијата за оценување на исполнетост на условите по однос на простор, опрема и кадар за 
одгледување на канабис за медицински цели  
Вршење на контроли над правните лица со одобрение за одгледување на канабис за медицински цели и 
изготвување на записници - 11 спроведени редовни контроли 
Вршење на контроли над правни лица со одобрение за одгледување на канабис за медицински цели - 5 
спроведени вонредни контроли 
Изготвување на материјали за Придонесот кон извештајот за Европската комисија за поглавје 24  
Изготвен извештај за периодот до март 2022 година 
Изготвување на извештај за Поткомитет за животна средина, енергетика и регионален развој  
Изготвен извештај за периодот до март 2022 
Шест месечна платена пракса за доктори на медицина, како услов за запишување на специјализација  
Во првата половина од 2022 година добиена е согласност и реализирана е шест месечна платена пракса 
за 199 доктори на медицина.  
Во тек е добивање на согласност од Министерство за финасии за уште 139 доктори на медицина.  
Реализацијата на оваа активност е континуирана. Докторите на медицина согласно член 141 од ЗЗЗ, како 
услов за запишување на специјализација потребно е да имаат обавено шест месечна платена пракса или 
согласно измените и долнувањата на ЗЗЗ, работен стаж или работно искуство од шест месеци 
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Модернизација на едукативниот процес - активности спроведени преку Програма за едукација на 
лекари и медицински персонал, 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 преглед на умрени лица 
за 2022 година 
Спроведена исплата и следење на  специјализации во Р. Хрватска и Р. Словенија, како и продолжување на 
истите 
Ангажирани доктори од странство за практична работа и едукација и тоа:   
-6 странски доктори од областа на ортопедија, трауматологија, невромониторинг и спортски трауматизам 
во ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедија, анестезија, реанимација, интензивно 
лекување и ургентен центар  Скопје;  
-3-ца странски доктори офталмолози во ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести  Скопје;  
-4-ри странски доктори за воведување на минимум инвазивна техника – ВАТС процедура во ЈЗУ 
Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија  Скопје;  
- 3-ца странски доктори за развој на Одделот за цистична фиброза во ЈЗУ Институт за белодробни 
заболувања кај децата „Козле”  Скопје;  
-1 оториноларинголог во ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември”  Скопје. 
Спроведено кофинансирање на 82 специјализации, од кои 30 специјализации на УГД Штип и 52 на УКИМ, 
како  и продолжување со кофинансирање на истите 
Во МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР спроведени се вкупно 6 обуки по различни модули:  

Модул на обука: основно животно одржување-“Basic Life Support”, “Advanced Life Support” и -
“Trauma Life Support”  
Таргет група: вработени и нововработени лица  во службите на Итната медицинска помош во РСМ 
Успешност на обука: 97% од присутни лица  

Модул на обука: основно животно одржување-“Basic Life Support” Таргет група: специјализанти 
на Медицински факултет Скопје и Штип 
Успешност на обука: 95% од присутни лица 

 Модул на обука: напредно животно одржување-“Advanced Life Support”  
Таргет група: специјализанти на Медицински факултет Скопје и Штип  
Успешност на обука: 95% од присутни лица 

Модул на обука: Основно животно одржување-“Basic Life Support” со автоматски надворешен 
дефибрилатор  
Таргет група: медицински персонал вработен во ЈЗУ и ПЗУ 
Успешност на обука: 93% од присутни лица 

Модул на обука: Основно животно одржување-“Basic Life Support” со автоматски надворешен 
дефибрилатор 
Таргет група: немедицински персонал вработен во правни лица над 100 вработени 
Успешност на обука: 98% од присутни лица 

Модул на обука: Едукација на едукатори за Службите за итна медицинска помош 
Таргет група: вработени лица  во службите на Итната медицинска помош во РСМ 
Успешност на обука: 100% од присутни лица 
 
Транспарентно здравство 
Активности спроведени од одделението за односи со јавност 
Направен план на активности за секој ден поврзан со здравјето на населението согласно Деновите кои се 
назначени од страна на СЗО 
За секој ден поврзан со здравството беше предложена активност и промоција на Министерот и 
Министерството за здравство 
Подготовка на одговори на новинарски прашања  
 изготвени над 300 одговори на новинарски прашања на различни теми од ресорот на Министерството и 
јавните здравствени установи 
Подготовка на објави за социјални медиуми  
изготвени над 400 објави од учества на настани, гостувања, посети на јавни здравствени установи, итн., 
како и учество во подготовка на текстуален дел на креативи за социјални медиуми 
Подготовка на материјали и прибирање податоци за настани 
Подготовка на говори и обраќања за министер за настани на кои учествува – изготвени над 70 говори 
/обраќања 
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Изготвување соопштенија за јавност – изготвени над 50 соопштенија на различни теми од интерес за 
јавноста 
Подготовка и проследување до медиуми на најави за прес конференци и настани – изготвени над 100 
најави за медиуми 
Обезбедување податоци и потребни материјали за брифирање на министер за гостувања по медиуми 
и интервјуа 
Во соработка со Управата Мојтермин, на дневна основа информирање за бројот на вакцинирани лица со 
вакцина против ковид-19 
Подготовка на материјали за веб страна на МЗ 
Комуникација и координација на дневна основа со секторите во Министерството околу одговори на 
новинарски прашања и подготовка на материјали за соопштенија и настани 
Комуникација со јавните здравствени установи околу одговори на новинарски прашања и подготовка на 
материјали за соопштенија и настани 
Активно учество на претставници од одделението за односи со јавноста во: 
- Национална комисија за рана детекција и скрининг на рак на дојка 
- Национална комисија за рана детекција и скрининг на рак на грло на матка 
- Национална комисија за рана детекција на колоректален карцином 
 
На дневна основа комуникација со ПР служба од Влада, други министерства и институции, како и со 
странки, за прашања од ресорот на Министерството за здравство, со цел обезбедување соодветни 
одговори 
Активности и координација за промоција на почеток на платформата скрининг.мк 
Подготовка на ПР план за промоција на караванот за вакцинација против ковид-19, во соработка со СЗО и 
УНИЦЕФ 
Заедничка кампања со УНИЦЕФ и СЗО за важноста на редовната имунизација со акцент на зголемување 
на опфат со МРП вакцина 
Комуникација со маркетинг оддели на медиуми за објава на огласи од делокругот на Министерството 
Активности со систем е-Влада  
На дневна основа подготовка на материјали за седници на Влада, Генерален колегиум, Комисија за 
човечки ресурси, Комисија за економски систем, Комисија за политички систем 
На дневна основа ажурирање во електронскиот систем е-влада 
На дневна основа комуникација и координација со секторите и Кабинетот околу постапувањето по 
задолженија од заклучоци на Влада 
На дневна основа проследување на заклучоци од седници 
На дневна основа проследување на пристигнати барања за мислења од МЗ 
 
Стратешко планирање 
-подготвен годишен извештај за 2022 година 
-подготвени предлог иницијативите за ГПРВРСМ за 2023 година 
-подготвен план за работа на министерството за 2022 година 
-подготвени предлог приоритетите и целите на министерството за наредните 2023-2025 година 
-подготвен полугодишен извештај анализа на остварени резултати за 2022 година 
-подготвен тригодишен стратешки план 2023-2025 година 
 
Внатрешна ревизија 
Тригодишен Стратешки план на одделението за внатрешна ревизија во Министерството за здравство за 
2022-2024 година 
Донесен од страна на министерот за здравство  Стратешки план на одделението за внатрешна ревизија  за 
2022-2024 година.  
Примерок од Стратешкиот план е доставен до Министерството за финансии 
Годишен план за работа на одделението за внатрешна ревизија во Министерството за здравство за 2022 
година 
Донесен од страна на министерот за здравство  Годишен план за работа на одделението за внатрешна 
ревизија во Министерството за здравство за 2022 година.   
Примерок од Годишниот план е доставен до Министерството за финансии. 
Ревизорски универзум 
Подготвен Ревизорски универзум од страна на Раководителот на одделението за внатрешна ревизија.  
Доставен примерок од Ревизорскиот универзум до Министерството за финансии 
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Повелба за внатрешна ревизија 
Потпишана Повелба за внатрешна ревизија од страна на Министерот за здравство.  
Доставен примерок од Повелбата до Министерството за финасии 
Извештај за извршените ревизии и активностите на внатрешната ревизија за 2021 година 
Доставен до Министерство за финансии Извештај за извршените ревизии и активностите на внатрешната 
ревизија за 2021 година. 
Реализација на Годишниот план на Одделението за внатрешна ревизија во Министерството за здравство 
за 2022 година 
Подготвен и издаден Конечен ревизорски извештај. 
Ревизија  на успешност на адекватноста на системите за внатрешна контрола за следење на присуството 
на пестицидите во храната во Агенцијата за храна и ветеринарство 
Подготвен и издаден Конечен ревизорски извештај. 
 
Управување со човечки ресурси 
Согласности за вработување во ЈЗУ Центри за јавно здравје во РСМ, ЈЗУ Институт за трудова медицина и 
ЈЗУ Институт за јавно здравје во РСМ 
Изготвени се 37 согласности за вработување 
Од вкупниот број на согласности (37), 9 се согласност за вработување со договор на дело, 17 се 
вработување на неопределено време, 8 вработување на определено време и 3 се согласност за 
унапредување на работно место 
Согласности за вработувања во здравствени домови 
Изготвени се 54 согласности за вработувања  
Согласности за вработување секундарно и терциерно ниво: 
Вкупно изработени 251 
- 123 согласности за неопределено време   
- 71 согласност за вработување со договор на дело       
- 34 согласности за вработување на определено време 
-унапредување на работно место 23 согласности   
Согласности за годишен план за вработување на ЈЗУ и Измена на годишен план за вработување на ЈЗУ 
Од поднесени 28 барања дадени се 28 согласности 
Активност која се спроведува согласно Законот за вработените во јавен сектор и потребите на ЈЗУ 
Подготовка на Одобренија на одлуки за продолжување на договорот за вработување на здравствени 
работници и соработници од ЈЗУ 
100 % реализирани активности од поднесени 334 барања 
Од 5 барања за префрлање на среден медицински кадар од ПЗУ во ЈЗУ, 4 се одговорени позитивно и 
исполнуваат услови за да се вработат во ЈЗУ - 2 согласности се спроведени другите 3 се на потпис кај 
Министер (во тек, активностите се спроведуваат  согласно член 12 став (2) од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 
145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и  20/19 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) 
 
Јавни набавки 
Согласно Планот за јавни набавки за 2022 година, спроведени и целосно реализирани се следните јавни 
набавки: 
Спроведена е постапка за јавна набавка и склучени се Договори за јавна набавка 
1.Кондоми, лубриканти и тестови за брз скрининг на ХИВ по Програмата за заштита на населението од ХИВ 
инфекција во Република Северна Македонија за 2021 година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/2021 од 12.01.2021 година) 
2.Медицински потрошен материјал (Шприцеви и игли) за 2022 година 
3.Природен гас за потребите на ЈЗУ во комплекс Клиники “Мајка Тереза” – Скопје 
4.Медицинска опрема – ангиографски системи за потребите на ЈЗУ Универзитетски институт за 
радиологија Скопје, ЈЗУ Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на 
кардиоваскуларни заболувања - „Свети Стефан“ – Охрид и ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија 
Скопје 
5.Хардверска и мрежна опрема за потребите на Министерство за здравство 
6.Сервисирање на службените возила на Министерството за здравство 
7.Метадон и бупренофин за лицата со болести на зависности во РСМ за 2022 година 
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8.Надградба и одржување на Националниот систем за електронски евиденции во здравството - Мој 
термин 
9.Лекови за лекување на ретки болести 
10.Набавка на хардверска опрема за вакцинални пунктови 
11.Набавка на возила за испорака на вакцини 
12.Замрзнувачи и преносни носачи (фрижидери) за чување на вакцини 
13.Набавка на гас за ЈЗУ во Комплекс Клиники Мајка Тереза Скопје 
Согласно Планот за јавни набавки за 2022 година, во тек на реализација се следните јавни набавки: 
1.Вакцини против сезонски грип 
2.Медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Здравствен дом на Скопје – поликлиника во завршна фаза на 
изградба во Општина Сарај 
3.Kондоми по Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Северна Македонија 
за 2022 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2022 од 12.04.2022 година) 
4.Медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје 
5.Надградба и одржување на Националниот систем за скрининг за рана детекција на малигни заболувања, 
Централен регистер на лекови и медицински средства и Софтверско решение за Регистер на рак 
6.Медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести, ЈЗУ Универзитетска 
клиника за нефрологија и ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички 
нарушувања 
7.Вакцини за континуирана имунизација и имунизација по епидемиолошки индикации на населението во 
Република Северна Македонија од јануари 2021 до декември 2023 година – втора постапка (ре-објава за 
деловите за кои не е извршен избор) 
8.Графичка подготовка и печатење на материјали, снимање и продукција на радио и видео спот, за 
промоција на активностите финансирани со Грант помош на Европската Унија „EU4Health“: Придонес кон 
достапноста и пристапот до вакцините против КОВИД-19 во Република Северна Македонија 
9.Замрзнувачи и преносни носачи (фрижидери) за чување на вакцини (ре-објава за деловите за кои не е 
извршен избор) 
10.Набавка на хардверска опрема за вакцинални пунктови (реобјава за деловите за кои не е извршен 
избор) 
11.Набавка на возила за испорака на вакцини (втора постапка) 
 
Активности поврзани со подготовка на закони  и спроведување на активности за подготовка на 
закони 
                        
До Владата е предложено да останат во собраниска постапка следните закони:  
1. Предлог на закон за изменување на Законот за земање и пресадување на делови на човечкото тело,  
2. Предлог на закон за изменување на Законот за јавно здравје,  
3. Предлог на закон за изменување на Законот за безбедност на козметичките производи,  
4. Предлог на закон за изменување на Законот за хемикалии,  
5. Предлог на закон за изменување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона 
сигурност,  
6. Предлог на закон за изменување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување,  
7. Предлог на закон за изменување на Законот за прекинување на бременоста,  
8. Предлог на закон за изменување на Законот за евиденциите во областа на здравството,  
9. Предлог на закон за изменување на Законот за забрана на развивање, производство, складирање и 
употреба на хемиски оружја,  
10. Предлог на закон за изменување на Законот за безбедност во снабдувањето со крв,  
11. Предлог на закон за изменување на Законот за ментално здравје,  
12. Предлог на закон за изменување на Законот за континуирано стручно усовршување на докторите на 
медицина,  
13. Предлог на закон за изменување на Законот за доброволно здравствено осигурување.  
 
На доработка се повлечени веќе доставените до Собрание закони:  
1. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција,  
2. Предлог на Закон за лековите, и  
3. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена 
постапка.  
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Спроведени активности за Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на 
населението од заразни болести и доставување до Влада  
Спроведени активности за Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции за 
понатамошни активности за законот 
 
Други споведени активности: 
Финализирање на Резолуцијата за миграциони политики водена од страна IOM  
Изработка на Четвртиот периодичен извештај на РСМ по Меѓународниот пакт за граѓански и политички 
права координирано од страна на Министерство за правда - Се одговара прашалник доставен од 
Комитетот за човекови права на ОН 
Подготвен правилник за задолжителна мерка лекување на сторител кој употребувал алкохол и 
психотропни супстанци  - Правилникот е согласно новиот закон за семејно насилство  доставен до 
министер за одобрување 
Спроведен стручен надзор над работата на директорот на ЈЗУ ЗД Македонски Брод, изработен извештај и 
доставен до Министерот за здравство - По наоди од ДКСК е формирана Комисија за спроведување на  
стручен надзор врз законитоста на работата на директорот на ЈЗУ ЗД Македонски Брод 
Доделена лиценца за работа на лабораторија  во мрежа на здравствени установи  - Лиценца за работа на 
35 год на НОВА лабораторија  
Струмица (Комисија во која членуваат претставници од МЗ и доктори од областа) 
Давање на согласности на Ценовници од ЈЗУ на здравствени услуги извршени преку дополнителна дејност 
- Изготвени 2 согласности а 2 се вратени на корекција. 
Давање на согласности на Ценовници на здравствени услуги за странци – во тек 
Изготвување на информација и Одлука на Влада за измена на Одлуката за надоместокот за спроведување 
на теоретската настава и практичната обука и за полагање на испит за специјализации, односно 
супспецијализации од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата - Изготвена е 
информацијата до Влада на РСМ и донесен е новиот текст на Одлуката од страна на Влада на РС 
Новиот текст на Одлуката се очекува да биде објавен во Службен весник 
Давање на согласности за склучување на спогодба на ЈЗУ за непречено вршење на здравствена дејност - 
Дадени се 74 согласности за склучување на спогодба помеѓу ЈЗУ за непречено вршење на здравствена 
дејност 
Издавање на согласности за дежурства во ЈЗУ на здравствени работници Издадени се 25 согласности и 1 
согласност е во тек 
Издавање на известување за дополнување на дежурства во ЈЗУ  
Издадени се 9 известувања за дополнување и 1 известување е во тек 
Подготвено мислење по Акциски планови на ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија 
Скопје – подготвено мислење доставено до Влада  
Рамковна конвенција за контрола на тутун 
Започната е постапката за Ратификација на Протоколот со доставување на предлог до МНР. Во тек се 
понатамошни активности потребни на МНР за отпочнување на постапката за ратификација- Ратификација 
на Протоколот за елиминирање на недозволена трговија со тутунски производи од Рамковната 
конвенција за контрола на тутунот на СЗО (Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products 
Известување за реализација на мерки и активности од Националната стратегија за спречување на 
корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 со Акционен план за нејзино спроведување 
Подготвено известување за реализација - Потребно е определување на одговорни лица за спроведување 
и отпочнување на реализација на активностите предвидени во Националната стратегија за спречување на 
корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 со Акционен план за нејзино спроведување со цел 
запазување на роковите за реализација. 

 


