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VI. Финансирање (извори на обезбедување на сред-

ствата – Буџет на Република  Македонија донации и 
други извори) 

Вкупните средства за реализација на оваа програма 
изнесуваат 45.000.000,00 денари. Оваа програма ќе се 
реализира во рамките на средства обезбедени од основ-
ниот Буџет на Република Македонија за 2016 година, 
од кои  20.000.000,00 денари од основен буџет, 
25.000.000,00 денари од буџетот на самофинансирачки 
активности на Министерството за здравство за одреде-
ни активности наведени во табелата, додека дел од ак-
тивностите и мерките ќе се реализираат во рамките на 
постоечките буџети на јавните здравствени установи.  

За потребите на финансирањето на имплементаци-
јата на Националната Стратегија за ХИВ/СИДА на Ре-
публика Македонија, за фискалната 2016 година  се 
обезбедени средства од грантот подржан од Глобални-
от фонд за ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија (Табе-
ла 2), според следната динамика на употреба на сред-
ствата: 

Средства - донација за ХИВ/СИДА кои се обезбеде-
ни од страна на  Глобален   

Фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и 
маларија - Табела 2 

 
Табела 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.  Извршители на Програмата 
 
VIII. Извршители на оваа програма се Министер-

ство за здравство, Комисијата за ХИВ/СИДА, Институ-
тот за јавно здравје на Република Македонија, Центри-
те за јавно здравје, Универзитетската клиника за ин-
фективни болести и фебрилни состојби, Институт за 
епидемиологија при Медицински факултет Скопје, 
здруженија. 

 
IX. Доставување на Годишни извештаи и рокови  
Распределбата на средствата од оваа програма ќе ја 

врши Министерството за здравство, месечно на јавните 
здравствените установи извршители на активностите, 
врз основа на доставени фактури изготвени според 
приложените формати за изготвување на фактури со 
уредно пополнети извештаи за имплементација на ак-
тивностите, поддржани со останати материјали (фотог-
рафии, аудио и видео снимки, написи, списоци на учес-
ници,  докази за извршена набавка, договори  и друго). 

 
X. Следење на реализација на Програмата    
(мониторинг и евулација) 
Следење на спроведувањето на оваа програма, 

врши Министерството за здравство  во соработка со 
Институтот за јавно здравје на Република Македонија. 

 
XI. Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
  

Бр. 42-12823/1-15 Заменик на претседателот 
5 јануари 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
104. 

Врз основа на член 16 ставовите 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, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 5.1.2016 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ ЗА 2016 ГОДИНА 

 
1. ВОВЕД 
 
Со Законот за здравственото осигурување е уредено 

здравственото осигурување на граѓаните, правата и об-
врските од здравственото осигурување, како и начинот 
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на спроведување на здравственото осигурување. Здрав-
ственото осигурување се установува како задолжител-
но и доброволно осигурување. Задолжителното здрав-
ствено осигурување се установува за сите државјани на 
Република Македонија заради обезбедување на здрав-
ствени услуги и парични надоместоци врз начелата на 
сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно ко-
ристење на средствата под услови утврдени со Закон.  

Со Законот за придонеси од задолжително социјал-
но 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, контро-
ла на пресметување и уплата на придонеси како и дру-
ги прашања кои се значајни за утврдување и плаќање 
на придонесите. 

 
2. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА 
 
Со Законот за здравственото осигурување се ут-

врдува кои категории на лица се задолжително здрав-
ствено осигурани меѓу кои се и државјаните на Репуб-
лика Македонија кои немаат ниту еден основ на здрав-
ствено осигурување. 

Со Законот за придонеси од задолжително социјал-
но осигурување, горепосочената категорија на граѓани 
на Република Македонија се утврдуваат како обврзни-
ци за плаќање на придонес за задолжително здравстве-
но осигурување, а како обврзник за пресметување и уп-
латување на придонесот е Министерството за здрав-
ство.   

 
3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Со донесувањето на оваа програма се обезбедуваат 

услови за плаќање на придонесот за задолжително 
здравствено осигурување на  државјаните на Републи-
ка Македонија кои немаат ниту еден основ на здрав-
ствено осигурување. Министерството за здравство како 
обврзник за пресметување и уплатување на придонесот 
за задолжително здравствено осигурување ќе може на 
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 здрав-

ствено осигурување на Македонија, државјани на Ре-
публика Македонија кои немаат ниту еден основ на 
здравствено осигурување се околу 237.000, а придоне-
сот за задолжително здравствено осигурување на ме-
сечно ниво, за еден осигуреник е 852,00 денари. 

 
5. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
За пресметување и уплатување на придонесот за за-

должително здравствено осигурување според оваа 
програма, обезбедени се средства во износ од 
2.438.000.000,00 денари од Буџетот на Република Ма-
кедонија за 2016 година, од кои ќе бидат измирени и 
заостанатите обврски од 2015 година.   

 
6. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА 
 
Следење на спроведување на Програмата за плаќа-

ње придонес на државјаните на Република Македонија 
кои не се задолжително здравствено осигурани за 2016 
година врши Министерството за здравство и по потре-
ба ја известува Владата на Република Македонија. 

7. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на  Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-12824/1-15 Заменик на претседателот 

5 јануари 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

105. 
Врз основа на член 16 став 1 алинеја 5 и став 3 од 

Законот за здравствената 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 
и 192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 5.1.2016 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БО-
ЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА 
 
Употребата и злоупотребата на различни психоактив-

ни супстанци, легални и нелегални дро-ги, негативно се 
рефлектира на севкупното живеење и функционирање - 
на индивидуален, професионален, семеен и социјален 
план, предизвикувајќи големи страдања и загуби.  

Особено загрижувачко е постојаното намалување 
на просечната возраст на злоупотреба на недозволени 
дроги и возраста на започнување.  

Според достапните извори на податоци се прет-
поставува дека во Република Македонија вкупниот 
број на лица што употребуваат дроги е повеќе од 
20.000-30.000 лица, а во рамките на која се и 6.000-
8.000 зависници од хероин со сериозни здравствени и 
социјални проблеми. На ниво на град Скопје според 
проценката на Институтот за јавно здравје има 3600 
(3200-4000) лица кои инјектираат дроги. 

Од легалните психоактивни супстанци во Републи-
ка Македонија најчесто и најмасовно злоу-потребуван 
е алкохолот. Се смета дека околу 60.000 лица имаат 
проблеми поврзани со кон-сумирање алкохолни пија-
лоци. Производите од алкохол се одговорни за околу 
9% од вкупниот морбидитет во европскиот регион, зго-
лемувајќи го ризикот за појава на хепатална цироза, од-
редени видови на карцином, хипертензија, инсулт и 
конгенитални малформации. 

Социјално-медицинското значење на болестите на 
зависност се должи на следните карате-ристики: широ-
ка распространетост на нивна употреба, последици по 
здравје на лицето кое ги употребува, високо учество во 
морбидитетот и морталитетот, телесно, душевно и со-
цијално пропаѓање на личноста, инвалидитет, апсенти-
зам, професионален и друг вид на травматизам, слаби 
можности за рано откривање и доцнење во започнува-
ње со терапија (од разни причини), потреба од долгот-
рајно лекување, рехабилитација, ресоцијализација, 
проблеми во семејството и заедницата, економски и со-
цијални последици од нивна употреба, повзраност со 
криминал и насилство, потреба од мултидисциплина-
рен и мултисекторски пристап во превенцијата на за-
висностите (со вклучување на низа структури во оп-
штеството) и др. 

 
МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА 
Третманот на лицата зависни од алкохол актуелно е 

со доминантна психијатријска ори-ентација и се одвива 
пред се во болнички услови, во трите големи психијат-


