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- Планирање и организирање на крводарителските 
акции, како и изготвување на програма, оперативни 
планови, обврски  и извештаи за реализација на Прог-
рамата 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 крводарител-
ството; 

 
- Прилагодување на новонастанати состојби и пот-

реби 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 комисиите за крводарител-
ство 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. 

 
IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Вкупните средства за реализација на Програмата 

изнесуваат 14.000.000,00 денари. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија 
за 2017 година во износ од 14.000.000,00 денари, од 
кои 9.000.000,00 денари од основниот буџет и 
5.000.000,00 денари oд буџетот за самофинансирачки 
активности на Министерството за здравство. Од овие 
средства ќе се плаќаат и неизмирените обврски за 2016 
година. 

 
V. 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 како извршители на активностите, 
врз основа на доставени извештаи и фактури за реали-
зација на мерките и активностите содржани во Програ-
мата, и тоа за активностите во последниот квартал од 
2016 година и за првите 3 квартали од 2017 година. 
Црвениот крст на Република Македонија најдоцна до 
31.01.2018 година доставува до Министерството за 
здравство годишен извештај за реализираните актив-
ности предвидени со Програмата за  2017 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 Црвениот крст на Република Македонија за реализи-
ран број на крводарувања, изготвува месечни прегледи 
за реализиран број на крводарувања во Република Ма-
кедонија и квартално за секое тромесечие во годината 
подготвува извештаи и фактури и ги доставува до Ми-
нистерството за здравство за контрола и исплата на 
средства. 

VI. СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОК 
ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА 

 
Средствата за надоместок за партиципација при ко-

ристење на здравствени услуги на дарители со над 10 
крводарувања се трансферираат квартално секое тро-
месечие до здравствените установи за 6.000 крводари-
тели по пресметана партиципација за користење на 
здравствени услуги по крводарител, во вкупен износ од 
8.500.000,00 денари. 

 
VII. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 
Мониторинг и евалуација за спроведување на Прог-

рамата 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. 

 
Црвениот крст на Република Македонија во сора-

ботка со Институтот за трансфузиона медицина фор-
мира стручен тим кој заедно со комисијата за развој и 
унапредување на крводарителството при Црвениот 
крст на Република Македонија ќе ги следи и проценува 
зацртаните цели во Програмата и ќе предлага мерки за 
надминување на одредени проблеми кои можат да про-
излезат во процесот на имплементација на утврдените 
задачи и активности во Програмата за крводарителство 
во 2017 година. 

 
VIII. Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 
1 јануари 2017 година. 

 
Бр. 42-7825/1 Заменик на претседателот 

17 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

4416. 
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, 192/15, 17/16 
и 37/16), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 17.10.2016 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 2017 ГОДИНА 

 
1. ВОВЕД 

 
Со Законот за здравственото осигурување е уредено 

здравственото осигурување на граѓаните, правата и об-
врските од здравственото осигурување, како и начинот 
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 
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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 
2.353.549.000,00 денари од Буџетот на Република Ма-
кедонија за 2017 година, од кои ќе бидат измирени и 
заостанатите обврски од 2016 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 2017 
година врши Министерството за здравство и по потре-
ба ја известува Владата на Република Македонија. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на  Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
јануари 2017 година. 

 
Бр. 42-7826/1 Заменик на претседателот 

17 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

4417. 
Врз основа на член 16 став 1 точка 10 и став 3од¬ За-

конот за здравствена заштита („Службен весник на Репуб-
лика 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 и 
37/16)Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 17.10.2016 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, 
ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕ-
ЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА  

НА ДИЈАБЕТЕСОТ ЗА 2017 ГОДИНА 
 
Во Република Македонија Diabetesmellitusпретста-

вува едно од најчестите заболувања и според податоци-
те од Националниот систем за електронски евиденции 
од областа на здравството - МојТермин дијагностици-
рани се околу 85,000 пациенти со дијабетес мелитус 
(јули-2016)  

1.Diabetesmellitus- тип 1 Овој вид на дијабетес е во-
обичаено се јавува на помлада возраст и застапен кај 
околу 3000 лица. 

2. Diabetesmellitus-тип 2 опфаќа 96% од сите дијаг-
ностицирани случаи од кои 47% се на инсулинска тера-
пија, а останатите користат орална антидијабетична те-
рапија. 

 
1. СОСТОЈБА СО ИНСУЛИН ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
  
Во состав на ЈЗУ постојат Кабинети за дијабетес 

(вкупно 41), кои се во состав на универзитетски 
клинки, клинички болници, општи болници и здрав-
ствени домови. 

Бројот на регистрирани лица со дијабетес кои се на 
инсулинска терапија во моментов во Република Макед-
нонија е 39,500 од кои 3,000 се лица со тип 1 дијабетес 
и 36,500 со тип 2. Овој број секоја година расте. Сог-
ласно податоците од Интернационалната Дијабетолош-
ка Федерација вкупната преваленца (дијагностициран и 
недијагнициран дијабетес) на дијабетесот изнесува 
9.8% од населението на возраст од 25-70 години.  

 
2. ПРЕДНОСТИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД 

СПРОВЕДЕНАТА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЈАВНА  
НАБАВКА НА ИНСУЛИН ЗА 2016 ГОДИНА 

 
Министерството за здравство  ја спроведува Прог-

рамата за обезбедување на инсулин за 2017 година пре-
ку придржување до измените на Законот за здравстве-
на заштита во делот за дијабетес мелитус, активности-
те на Националната комисија за дијабетес, интегрира-
њето на  грижата за дијабетесот во МојТермин, Нацио-
налното упатство за третман на дијабетес мелитус тип 
2, како и останатите упатства за третман на дијабетес 
мелитус, контролите на лице место во инсулинските 
аптеки, контрола на залихите на инсулини редовните 
состаноци со докторите, фармацевтите и медицинските 
сестри вклучени во процесот на издавање на инсули-
нот.  

 
3. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА ИНСУ-

ЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА 
МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И 

КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 2017 ГОДИНА 
 
Износот на финансиски средства кои се потребни за 

обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, 
ленти за мерење на шеќерот, потрошен материјал за 
инсулински пумпи за 2017 година се  620.000.000,00де-
нари, 

 


