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ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Вкупните средства за реализација на оваа програма 

изнесуваат 40.000.000,00 денари кои се обезбедуваат  
од Буџетот на Република Македонија.   

 
ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Лековите за терапија на лицата заболени од ретки 

болести ќе ги набавува Министерството за здравство 
врз основа на јавна објава, а дистрибуирањето до јав-
ните здравствени установи извршители на активности-
те, врз основа на доставена потреба за спроведување на 
терапијата, ќе ги обезбедуваат добавувачите кои ќе би-
дат избрани како најповолни на јавниот повик, јавните 
здравствените установи, извршители на лекувањето за-
должително ќе водат евиденција за пациентите и даде-
ната терапија.  
 
СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
Министерството за здравство врши надзор над 

спроведување на Програмата за што ќе изготви посеб-
но упатство за реализација на средствата кое ќе биде 
доставено до јавните здравствени установи и по потре-
ба поднесува извештај до Владата на Република Маке-
донија.  
 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
 
Јавните здравствените установи кои се извршители 

на Програмата, најдоцна до 31.01.2014 година да доста-
ват до Министерството за здравство годишни извештаи 
за реализираните мерки и активности во 2013 година, 
предвидени со оваа програма. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на  објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-9934/1-12 Заменик на претседателот 

3 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

134. 
Врз основа на член 16 став 1 алинеја 7 и став 3 од 

Законот за здравствена заштита (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.43/12 и 145/12), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
3.1.2013 година,  донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА  КРВО-
ДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   

ЗА 2013 ГОДИНА 
 
 ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
За реализација на планираните мерки и активности 

во оваа програма потребни се следните финансиски 
средства:  

За активности на Црвениот крст на Република Ма-
кедонија 

Организирање и подготвување на крводарителски 
акции 

-  Надоместок на трошоци за подготвување и орга-
низирање на крводарителски акции на Општинските 
организации на Црвен крст: 

 
 
 
Изготвување на здравствено-воспитни, пропаганд-

ни материјали и мотивациски средства за крводарите-
лите 

Во рамките на изготвувањето на здравствено-вос-
питните, пропагнадните материјали и мотивациските 
средства се планира реализација на следните активно-
сти :  

Изготвување на здравствено-воспитни и пропаганд-
ни материјали: 

 
 
 
 
 
 
 
Јубилејни признанија и мотивациони средства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организирање на едукативни форми 
-Организирање на семинари за едукација на моти-

ватори на крводарителство. 
 
 
 
1.2. Активности на Институт за трансфузиологија 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вкупно средства:...................................7.000.000,00 
 
ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА СО КОНКРЕТ-

НИ ЗАДАЧИ  
Министерството за здравство, во соработка со Фон-

дот за здравствено осигурување (во понатамошниот 
текст: Фонд) до Владата на Република Македонија 
предлагаат Програма за организирање и унапредување 
на крводарителството во Република Македонија. 

Министерството за здравство и Фондот го следат 
спроведувањето на програмата и превземаат соодветни 
мерки за нејзино доследно спроведување. 

Министерството за здравство утврдува потреби на 
државата од единици на крв, крвни продукти и резер-
ви, во соработка со Институтот за трансфузиолија и 
службите за  трансфузија  при здравствените организа-
ции во Република Македонија. 

Министерството за здравство врши надзор над 
учесниците во спроведувањето на Програмата и утвр-
дува систем на квалитет. 

Министерството за здравство ги обезбедува финан-
сиските средства и врз основа на доставени фактури и 
извештаи врши исплата.  

Црвениот крст на Република Македонија во областа 
на крводарителството ги врши следните задачи: 
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- Континуирана здравствено-воспитна и мотиваци-
ска работа кај населението; 

- Непосредна подготовка на крводарителските ак-
ции во сите средини; 

- Изготвување на информативно-пропаганден мате-
ријал; 

- Анкетирање и изготвување на списоци на потен-
цијални дарители на крв; 

- Учество на волонтери на самата акција за прифа-
ќање на дарителите на крв; 

- Евиденција на крводарителските акции на посеб-
ни формулари ; 

- Изготвување на периодични и годишни извештаи 
за работа, што ги доставува до Министерството за 
здравство на Република Македонија; 

-  Доделување на признанија на крводарителите. 
Институтот за трансфузиологија и трансфузиоло-

шките служби ги вршат следните задачи : 
- Ги утврдуваат потребите за крв и крвни продукти 

за населението во Република Македонија, заедно со 
Министерството за здравство; 

- Вршат организирано прибирање на крв од добро-
волни дарители со мобилни екипи и во службите за 
трансфузиологија при болничките центри; 

- Вршат контрола на крв, приготвување на крвни 
компоненти, нивно чување и експедиција; 

- Во соработка со клиниките или болничките цен-
три при медицинските центри вршат контрола на упо-
требените крвни продукти; 

- Обезбедуваат стандарди за прибирање на крв 
(стандарден состав на екипи, опременост, минимални 
ресурси за работа, стандарден број на единици кои тре-
ба да се прибираат дневно, месечно, годишно); 

- Вршат здравствена контрола и се грижат за здрав-
јето на дарителите на крв; 

- Водат национален регистар за дарители на крв 
(според местото на давање, крвни групи, ретки крвни 
групи, типизирани, одбиени крводарители, дарители на 
плазма и клеточни елементи); 

- Изготвуваат книшка за дарители на крв (со код за 
секој крводарител, крвна група, картон за возач со крв-
на група); 

- Учествуваат во здравствено-воспитна, мотиваци-
ска, истражувачка работа за развој и унапредување на 
крводарителството; 

- Обезбедуваат унифициран благодарен оброк за 
дарители на крв; 

Заеднички активности на Црвениот крст на Репуб-
лика Македонија и Институтот за трансфузиологија :  

- Планирање и организирање на крводарителските 
акции, како и изготвување на програма, оперативни 
планови, обврски  и извештаи за реализација на Про-
грамата за крводарителство; 

- Планирање и утврдување на термин за изведување 
на крводарителска акција во одредена средини; 

- Редовни контакти и посети во средина во која се 
планира да се изведе акцијата; 

- Договор со организаторите за обезбедување на со-
одветен простор и услови за оптимално изведување на 
акцијата; 

- Евалуација на постигнатите резултати, на терен и 
во установите за прибирање крв; 

- Предлози за измени и дополнувања на програмата 
за организирање и унапредување на крводарителство-
то, согласно  

- Прилагодување на новонастанати состојби и по-
треби од крв и крвни продукти (вонредни акции, сезон-
ски потреби, ретки крвни групи); 

- Организирање на вонредни крводарителски акции 
во случај на недостиг на единици на крв; 

- Учество во работа на комисииите за крводари-
телство на разни нивоа; 

- Редовно информирање за сите крводарителски ак-
ции преку средствата за јавно информирање; 

- Постојано осовременување на промотивни мате-
ријали за крводарителство и соработка со размена на 
искуства од други земји; 

- Севкупна анализа и конкретен тримесечен увид во 
извршените активности и нивното финансиско обезбе-
дување; 

 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
Вкупните средства за реализација на Програмата 

изнесуваат 12.000.000,00 денари. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија  
за 2013 година во износ од 12.000.000,00 денари.      

 
РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 
Распределбата на средствата по Програмата ќе ја 

врши Министерството за здравство квартално на Црве-
ниот крст на Република Македонија  и Институтот за 
трансфузиологија извршители на активностите, врз ос-
нова на доставени фактури и извештаи за реализација 
на мерките и активностите содржани во Програмата.  

Црвениот крст на Република Македонија  најдоцна 
до 31.01.2014 година  доставува до Министерството за 
здравство Годишен извештај за реализираните актив-
ности предвидени со Програмата за  2013 година.  

Црвениот крст на Република Македонија, согласно 
сопствената евиденција на податоци на крводарители 
(електронска  обработка на податоци и пишани форму-
лари) добиени од страна на општинските организации 
на Црвен крст за реализиран број на крводарувања, из-
готвува месечни прегледи за реализиран број на крво-
дарувања во Република Македонија и квартално за се-
кое тромесечие во годината подготвува извештаи и фа-
ктури и ги доставува до министерството за здравство 
на Република Македонија за контрола и исплата на 
средства.   

 
СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ПАРТИЦИПА-

ЦИЈА 
Средствата за надоместок за партиципација при ко-

ристење на здравствени услуги на дарители со над 10 
крводарувања се трансферираат квартално до здрав-
ствените установи за 6.000 крводарители по просечна 
партиципација за користење на здравствени услуги по 
крводарител, годишно се трансферираат средства во 
вкупен износ од 5.000.000,00 денари.  

 
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
Мониторинг и евалуација за спроведување на про-

грамата за организирање и унапредување на крводари-
телството континуирано во текот на годината ќе врши 
Црвениот крст на Република Македонија и за тоа во из-
вештаите ќе го информира министерството за здрав-
ство. 

Ќе се формира стручен тим кој заедно со комисија-
та за развој и унапредување на крводарителството при 
Црвениот крст на Република Македонија ќе ги следи и 
проценува зацртаните цели во програмата и ќе предла-
га мерки за надминување на одредени проблеми кои 
можат да произлезат во процесот на имплементација на 
утврдените задачи и активности во програмата за крво-
дарителство во 2013 година. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр.41-9935/1 -12               Заменик на претседателот 
3 јануари 2013 година              на Владата на Република     
             Скопје                                      Македонија 

                                            м-р Зоран Ставрески,с.р. 


