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бедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2015 и врз основа на одредбите од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за
2015 година.
Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 172.000.000 денари се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, на Раздел 16001 – Министерство за образование и наука,
Потпрограма ТА – изградба и Потпрограма ТБ- реконструкција на основни училишта, ставка 482.
Опис на планирани активности и распределба на
финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА –
Изградба на основни училишта:

5951.
Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот
за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013,
164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
21.12.2014 година донесе

ПЛАНИРАНИ
ФИНАНСИСКИ
СРЕДСТВА
135.500.000

Програмата за обезбедување средства за болничко
лекување без наплата на учество (партиципација) за
пензионери во Република Македонија за 2015 година,
обезбедува грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето на пензионерите како и обезбедување на услови за лекување на пензионерите во болничките здравствени установи во Република Македонија.
Со Програмата се опфатени корисниците на старосна, инвалидска и семејна пензија, чијашто пензија е
пониска од 12.600 денари и се со живеалиште на територијата на Република Македонија. Со Програмата се
опфатени случаите на болничко лекување во болничките здравствени установи во Република Македонија
непосредно по акутно заболување, состојба и повреда
или заради влошување на хронична болест.
Со Програмата не се опфатени членовите на семејството на корисникот на пензијата, корисници на пензија кои остваруваат право на пензија од друга држава
како и случаите на:
- специјализираната медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување
- сместување во геронтолошка установа и
- дневното болничко лекување (дневна болница)
За реализација на мерките предвидени во оваа програма, Владата на Република Македонија обезбедува
средства од Буџетот на Република Македонија за покривање на учеството (партиципацијата) при користењето на болничката здравствена заштита на граѓаните односно пензионерите со пензија пониска од 12.600 денари.

ОПИС НА АКТИВНОСТИ
Изградби, доградби и надградби на
основни училишта за започнати
градби и нови градби, доградби и
надградби кои ќе започнат во 2015
година
Средства за враќање на задржан
депозит
Стручно-технички надзор при изградби, доградби, надградби на основни училишта
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци за изградби, доградби, надградби, од јавни институции
ВКУПНО

1.000.000
2.500.000
3.000.000

142.000.000
Опис на планирани активности и распределба на
финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТБ –
Реконструкција на основни училишта:
ОПИС НА АКТИВНОСТИ
Реконструкциja, санациja, адаптација на училишни објекти кои се
започнати и нови реконструкции,
санации и адаптации кои ќе започнат во 2015 година
Стручно-технички надзор при реконструкции, санации , адаптации
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци од јавни институции
ВКУПНО

ПЛАНИРАНИ
ФИНАНСИСКИ
СРЕДСТВА
27.000.000

1.200.000
1.800.000

30.000.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-9883/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

ПРОГРАМА
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО
ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА
1. ВОВЕД

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Целта на донесувањето на оваа програма е обезбедување на грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето на пензионерите како и обезбедување на услови за лекување на пензионерите во болничките здравствени установи во Република Македонија.
3. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Програмата ќе се реализира со финансиски средства во висина од 35.000.000,00 денари. Од oсновен буџет на Република Македонија за 2015 година одобрени
се 25.000.000,00 денари, а останатите 10.000.000,00 денари од самофинансирачки средства на Министерството за здравство.
Во рамки на средствата ќе бидат измирени заостанатите обврски.
4. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА
Следење на спроведувањето на Програмата врши
Министерството за здравство и по потреба ја известува
Владата на Република Македонија.
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Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-9916/1
Претседател на Владата
21 декември 2014 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
5952.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за
здравствена заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013,
39/2014, 43/2014 и 132/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година,
донесе

месечна основа да го плаќа придонесот. Согласно тоа,
овие лица ќе имаат редовно уплатен придонес и со тоа
непречено користење на здравствените услуги односно
здравствената заштита.
4. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Според податоците добиени од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, државјани на Република Македонија кои немаат ниту еден основ на
здравствено осигурување се околу 221.000, а придонесот за задолжително здравствено осигурување на месечно ниво, за еден осигуреник е 840,00 денари.
5. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

ПРОГРАМА
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ ЗА 2015 ГОДИНА

За пресметување и уплатување на придонесот за задолжително здравствено осигурување според оваа
програма, обезбедени се средства во износ од
2.206.000.000,00 денари од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, од кои ќе бидат измирени и
заостанатите обврски од 2014 година.

1. ВОВЕД

6. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА

Со Законот за здравствено осигурување е уредено
здравственото осигурување на граѓаните, правата и обврските од здравственото осигурување, како и начинот
на спроведување на здравственото осигурување. Здравственото осигурување се установува како задолжително и доброволно осигурување. Задолжителното здравствено осигурување се установува за сите државјани на
Република Македонија заради обезбедување на здравствени услуги и парични надоместоци врз начелата на
сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно користење на средствата под услови утврдени со Закон.
Со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување се уредуваат видовите на придонеси за
задолжителното социјално осигурување, обврзниците
за плаќање на придонеси, обврзниците за пресметка и
уплата на придонеси, основиците на кои се плаќаат
придонеси, стапките на придонеси, начинот на
пресметка, роковите на плаќање на придонеси, контрола на пресметување и уплата на придонеси како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање
на придонесите.

Следење на спроведување на Програмата за плаќање придонес на државјаните на Република Македонија
кои не се задолжително здравствено осигурани за 2015
година врши Министерството за здравство и по потреба ја известува Владата на Република Македонија.
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

2. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА
Со Законот за здравствено осигурување се утврдува
кои категории на лица се задолжително здравствено
осигурани меѓу кои се и државјаните на Република Македонија кои немаат ниту еден основ на здравствено
осигурување.
Со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, горепосочената категорија на граѓани
на Република Македонија се утврдуваат како обврзници за плаќање на придонес за задолжително здравствено осигурување, а како обврзник за пресметување и уплатување на придонесот е Министерството за здравство.
3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Со донесувањето на оваа програма се обезбедуваат
услови за плаќање на придонесот за задолжително
здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои немаат ниту еден основ на здравствено осигурување. Министерството за здравство како
обврзник за пресметување и уплатување на придонесот
за задолжително здравствено осигурување ќе може на

Бр. 42-9917/1
Претседател на Владата
21 декември 2014 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
5953.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за
здравствена заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, и 132/14), и член 63 точка 7 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011,
26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014,
97/2014, 112/2014 и 113/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА
Заради 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 на товар на средствата од Буџетот на Република Македонија, и од сопствени приходи на Министерството за здравство.
За реализација на мерките и активностите предвидени во оваа Програма, се обезбедуваат средства, од
Буџетот на Република Македонија и од сопствени приходи на Министерството за здравство, за покривање на

