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VII.  Извршители на Програмата 
Извршители на програмата се ЈЗУ Институт за бе-

лодробни заболувања и туберкулоза-Скопје, ЈЗУ Ин-
ститут за белодробн и заболувања кај децата-Козле и 
Диспанзерите за белодробни заболувања и туберкулоза 
во Македонија, и Институт по епидемиологија и биос-
татистика. Во имплементација на активностите финан-
сирани од Глобален фонд, покрај Институтот за белод-
робни заболувања и ТБ се вклучени 6 здруженија на 
граѓани, Невладина организација Хера, Невладина ор-
ганизација Хопс, Невладина организација Мерц, 
Невладина организација  Доверба, Невладина органи-
зација Ецдкор и Македонски црвен крст. 

 
VIII. Доставување на Годишни извештаи и рокови  
 
Секој извршител, податоците за своите реализира-

ни  активности тековно ги доставува до Централната 
единица на Институтот за белодробни заболувања и ту-
беркулоза каде се обработуваат и се изготвуваат 
квартални извештаи. Кварталните извештаи се доставу-
ваат до Министерството за здравство - Сектор за при-
марна и превентивна здравствена заштита,  најдоцна 15 
дена по завршување на кварталот.    

Врз основа на кварталните извештаи, ЈЗУ Институт 
за белодробни заболувања и туберкулоза изготвува  
Годишен извештај кој се доставува до Министерството 
за здравство - Сектор за примарна и превентивна 
здравствена заштита во првата половина на декември 
во тековната година. 

 
IX. Следење на реализација на Програмата (мо-

ниторинг и   евулација) 
Реализацијата на оваа програма се следи времен-

ски: квартално и годишно, преку зацртаните квантита-
тивни цели. Централната единица на ЈЗУ Институт за 
белодробни заболувања и туберкулоза врши контрола 
на квалитетот на реализираните активности преку ева-
луација на доставените индивидуални информации  од 
извршителите, врз основа на кои се изработуваат 
кварталните извештаи. 

 
X. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-10026/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5957. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената 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 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
 

I. Цели на Програмата 
 

Општа цел 
 
Општа цел на оваа програма е континуирано унап-

редување на здравјето на децата и жените во репродук-
тивен период во насока на намалување на доенечката и 
матернална смртност преку координирано спроведува-

ње на есенцијалните јавно-здравствени функции врз 
основа на дефинираните приоритети идентифицирани 
преку редовен мониторинг на нивната здравствената 
состојба, со посебен фокус на ранливите групи населе-
ние и со почитување на принципот на еднаква достап-
ност до сите на кои им е услугата потребна. 

 
Специфични цели 

 
1. Континуирано унапредување на системот на мо-

ниторирање на здравствениот статус на мајките и деца-
та и ефикасноста на здравствената заштита 

2. Подигање на информираноста и едуцираноста на 
населението за здрави животни стилови и правилно 
здравствено однесување во преконцепциски, антената-
лен, постнателен и во доенечкиот период, со фокус на 
ранливите групи жени (жени Ромки, жени од рурални-
те подрачја и адолесценти) 

3. Унапредување на квалитетот и еднаквоста во 
пристапот до здравствените услуги за мајките и децата, 
со посебен фoкус на ранливите групи жени  

4. Навремено откривање на заболувања кај новоро-
денчињата, доенчињата и малите деца 

5. Јакнење на интерсекторската соработка и моби-
лизирање на партнерството во заедницата на сите реле-
ванатни партнери во идентификација и решавање на 
здравствените проблеми на мајките и децата особено 
во намалувањето на бариерите и зголемувањето на дос-
тапноста на услугите.  

 
II. Мерки кои треба да се преземат за подобрување 

на состојбите 
 
1. Активности за мониторирање на здравствениот 

статус на мајките и децата и проценка на ефикасноста 
и достапноста на здравствените сервиси: 

- Стручно-методолошки надзор-теренски посети за 
мониторинг на работата на превентивните тимови, по-
ливалентната патронажна служба и Ромските здрав-
ствени медијатори;  

- Изготвување на Информација за здравствената 
состојба и заштита на мајките и децата со предлог мер-
ки за унапредување на состојбата, со акцент на социо-
економските варијабли 

- Функционирање на Државен центар за репродук-
тивно здравје; Стручно-методолошка помош од страна 
на Универзитетска клиника за гинекологија и акушер-
ство на породилиштата низ државата; Изработка на со-
фтвер за внес на податоци и Подготовка на Перината-
лен Извештај. 

• Евидентирање на податоци за секоја смртност на 
доенче и родилка од страна на здравствените установи 
и достава до Државен центар за репродуктивно здравје; 

• Собирање, обработка и анализа на доставените 
податоци од породилиштата за перинатална грижа од 
страна  на Државен центар за репродуктивно здравје во 
соработка со Завод за здравствена заштита на мајки и 
деца и задолжително доставување на квартални извеш-
таи до Комитетот за безбедно мајчинство при Минис-
терство за здравство. 

 
2. Активности за здравствена промоција и унапре-

дување на здравственото однесување: 
Изготвување и дистрибуција на информативно-еду-

кативни материјали  
Брошура-информација и совети за новите родители 

(24.000 примероци) и дистрибуција на истите до секоја 
породена. 

Подготовка и печатење на Мајчина книшка и Бро-
шура за здрава бременост 

Едукација на населението и промотивни кампањи 
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- Едукација на семејства во рурални средини и ром-
ски заедници за унапредување на здравјето и развојот 
кај децата, вакцинации, безбедно мајчинство и адо-
лесцентно здравје од страна на Ромски здравствени ме-
дијатори и патронажна служба,  

- Патронажни посети на бремени (во просек по 2 
патронажни посети по бремена, а кај ризични бремени 
и повеќе - бремени помлади од 18 години и постари од 
35, бремени кои потекнуваат од социјално ранливи 
групи вклучувајќи ги и Ромките, бремени кои живеат 
во оддалечени рурални подрачја), 

- Патронажни посети на леунки и новородени (по 2 
патронажни посети), а кај породени во домашни усло-
ви и леунки од социјално ранливи групи и ромски се-
мејства и повеќе посети,  

- Промоција на Европската недела на имунизација, 
вклучително локални активности фокусирани на ром-
ските заедници и руралните средини, 

- Промоција на Светската Недела на доење. 
Спроведување на истражување за достапноста на 

услугите за репродуктивно здравје со акцент на ранли-
ви групи 

Спроведување на истражување за достапноста на 
услугите од здравствените работници и нивен одговор 
кон родово базирано насилство.  

 
3. Јакнење на капацитетите на здравствени работни-

ци кои обезбедуваат здравствена заштита на деца и же-
ни во репродуктивен период: 

- јакнење на капацитети на ОБ Струмица со распо-
редување, доктор на медицина со лиценца за работа од 
областа на гинекологијата и акушерството и медицин-
ска сестра/акушерка, еднаш во неделата да вршат 
здравствена дејност на ниво на примарна здравствена 
заштита во ординација за гинекологијата и акушер-
ството на подрачјето на општина НОВО СЕЛО,  

- јакнење на капацитети на СГАБ Чаир - Скопје  со 
распоредување, доктор на медицина со лиценца за ра-
бота од областа на гинекологијата и акушерството и 
медицинска сестра/акушерка, еднаш во неделата да вр-
шат здравствена дејност на ниво на примарна здрав-
ствена заштита во ординација за гинекологијата и аку-
шерството на подрачјето на општина Шутка, 

- Регионални работилници за здравствени работни-
ци - гинеколози од породилиштата за методологијата 
за вршење на стручна ревизија на матернален морбиди-
тет и морталитет (near miss cases) со цел системско 
унапредување на квалитетот на здравствената грижа во 
текот на бременоста, породувањето и во постнатален 
период; 

- Регионални работилници за мултидисциплинарни 
тимови (гинеколози, неонатолози, акушерки, социјални 
работници, менаџери) од породилиштата за методоло-
гијата за вршење на доверлива стручна ревизија на пе-
ринаталната и неонатална смртност со цел да се унап-
реди постоечката клиничка пракса на ниво на антена-
тална, интрапартална и постпартална грижа, да се по-
добрат инфраструктурните и организациони фактори и 
да се идентифицираат социјалните фактори од страна 
на мајката;  

-Регионални работилници за патронажната служба 
и Ромските здравствени медијатори за семејно плани-
рање со цел јакнење на нивните капацитети за инфор-
мирање и советување на жените во репродуктивен пе-
риод за значењето и бенефитот од семејното планира-
ње како дел од безбедното мајчинство со акцент на же-
ните кои имаат отежнат пристап, (жените од руралните 
подрачја, жените Ромки); 

- Регионални работилници за здравствени работни-
ци – од превентивните тимови и од породилиштата за 
советување за доење. 

 
4. Активности за рана детекција на заболувања кај 

новороденчињата, доенчињата и малите деца: 
- Спроведување на тиреоиден скрининг кај сите но-

вородени деца во Република Македонија, 
- Детектирање на метаболни болести како селекти-

вен скрининг по индикација кај 2000 деца кои амбулан-
тски и хоспитално се третираат на Клиника за детски 
болести, 

-  Неонатален скрининг за слух кај новороденчиња,  
- Превентивни систематски прегледи на доенчиња 

од страна на превентивните тимови (3  прегледи по до-
енче во 3, 6 и 9 месец), 

- Превентивни систематски прегледи кај деца во 2 и 
4 година. Наодите од превентивните прегледи се внесу-
ваат во Картон за систематски прегледи на деца од пре-
дучилишна возраст кој е изготвен од Завод за здрав-
ствена заштита на мајки и деца, 

- Патронажни посети кај доенчиња - во просек по 5 
посети на доенче, од кои 2 во новороденечкиот период, 
а по една посета на возраст од 4, 7 и во 12 месец, 

- Дополнителни 2 патронажни посети на семејства 
со висок социјален и здравствен ризик и на семејства 
во ромски заедници. 

 
5. Јакнење на  интерсекторска соработка и соработ-

ка со локалната заедница 
- Одржување на работилница за претставување на 

активностите на оваа програма, за мајки и деца на по-
тенцијалните партнери во реализација на оваа програ-
мата особено во работата со ранливите групи до кои е 
потешко да се пристапи,  

- одржување на координативни состаноци со прет-
ставници од единиците на локалната самоуправа, гра-
ѓански здруженија, претставници на ромски заедници, 
ромски невладини организации, женски организации, 
ОН организации, УНФПА,Светската здравствена орга-
низација и УНИЦЕФ. 

 
III. Очекувани резултати 

 
Со целосно реализирање на активностите предвиде-

ни со оваа програма се очекува постигнување на след-
ните резултати:  

1. Идентифицирани приоритети за делување бази-
рани на континуирано и ефикасно следење на здрав-
ствениот статус и обемот на  здравствена заштита на 
мајките и децата,  

2. Унапредени животни стилови и подобрено здрав-
ствено однесување од аспект на безбедното мај-
чинство, со фокус на ранливите групи жени и деца 
(зголемен процент на жени кои имаат избрано матичен 
гинеколог, зголемен процент на мајки кои дојат ек-
склузивно, одржување на висок опфат со имунизација, 
навремена и редовна антенатална и постнатална зашти-
та и др), 

3. Подобрен пристап и квалитет на здравстените ус-
луги за мајките и децата, со фокус на ранливите групи 
жени и деца, 

4. Намалени бариерите и зголемена достапност до 
услуги преку зајакнато партнерство и соработка во за-
едницата, 

5. Унапредено здравјето на децата, доенчињата и 
жените во репродуктивен период и намалени разлики 
кај поедини ранливи групи мерено преку индикаторите 
за морбидитет, морталитет  и искористеност на здрав-
ствените услуги. 
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                            V. Финансирање 
 
Активностите предвидени во оваа програма ќе се 

финансираат од Буџетот на Република Македонија за 
2015 година.  

Распределбата на средствата по оваа програма ја 
врши Министерството за здравство квартално на из-
вршителите на активностите, врз основа на доставени 
фактури и извештаи за реализација на активностите 
содржани во Програмата. 

  
VI. Извршители на Програмата 

 
Извршители на оваа програма се  Министерство за 

здравство, Завод за здравствена заштита на мајки и 
деца, Универзитетска клиника за гинекологија и аку-
шерство-Скопје, Универзитетска клиника за детски бо-
лести - Скопје, Ромски здравствени медијатори, Нацио-
нален координатор за неонатален скриниг за слух, 
Државен центар за репродуктивно здравје и други пар-
тнерски организации Светската здравствена организа-
ција, УНФПА, УНИЦЕФ.  

 
VII. Следење на реализација на Програмата  (мони-

торинг и евалуација) 
Следење на спроведувањето на оваа програма врши 

Министерството за здравство. 
 
VIII. Оваа програма влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр. 42-10027/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5958. 
Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
21.12.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И 
ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА 2015 ГОДИНА 

 
I. 

Со оваа програма се уредува намената на средства-
та за конкурентност, иновации и  претприемништво 
вкупен износ од 12.070.000,00 ( дванаесет милиони и 
седумдесет илјади) денари и тоа : 

- 8.890.000,00 (осум милиони и осумстотини и деве-
десет илјади)  денари, обезбедени од Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2015 година,  - Потпрограма ДГ–
Поддршка на развојот на мали и средни претпријатија, 
ставки 425, 426, 462 и 464, наменети за развој на мали 
и средни претпријатија; 

- 1.560.000,00 (еден милион и петстотини и шеесет 
илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република 
Македонија за 2015 година, – Потпрограма 11 – Индус-
триска политика, сметка 637, ставки 425, 426,  462 и 464, 
наменети за имплементација на мерки од Индустриската 
политика на Република Македонија 2009-2020 и  

- 1.620.000,00 (еден милион и шестстотини и двае-
сет илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Републи-
ка Македонија за 2015 година, – Потпрограма 11 – Ин-

дустриска политика, сметка 637, ставка 426 и 462,  на-
менети за поддршка и развој на кластерското здружу-
вање во Република Македонија. 

Средствата од Буџетот наменети за Програмата, ги 
распоредува Министерството за економија.  

 
II. 

Програмата се состои од мерки во следните об-
ласти: 

 
А. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
 
За мерките од областа А. Поддршка и развој на ма-

ли и средни претпријатија  се наменети средства во из-
нос од 8.890.000,00 (осум милиони и осумстотини и де-
ведесет илјади)  денари и тоа за: 

МЕРКА 1. Поддршка на занаетчиството во Репуб-
лика Македонија во вкупен износ од 1.000.000,00 де-
нари.   

Предмет на мерката е субвенционирање на занает-
чии и вршители на занаетчиска дејност државјани на 
Република Македонија  преку кофинансирање до 70% 
од докажаните трошоци, но не повеќе од 120.000,00 де-
нари, направени за следните активности:  

- Набавка на опрема и алати; 
- Уредување и подобрување на деловниот простор;  
- Изработка на визуелен идентитет на произво-

дот/услугата  (веб страна, дизајн на логотип, рекламен 
материјал ); 

- Дизајн на производ;  
- Надоместување на трошоци за здобивање со  Мај-

сторска титула; 
- Стручно оспособување на занаетчиите. 
 
МЕРКА 2. Финансиска поддршка за женско прет-

приемништво во вкупен износ од 1.800.000,00 денари. 
Предмет на мерката е субвенционирање на прет-

пријатија во сопственост на жени (над 50%) и управу-
вани од жени, државјани на Република Македонија, 
преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци 
но не повеќе од 120.000,00 денари, направени за след-
ните  намени: 

- Набавка на опрема и алати; 
- Уредување/подобрување на деловниот простор и 
- Грижа/чување на деца од предшколска возраст за 

жени кои отпочнуваат сопствен бизнис (60% од трошо-
ците за градинка или дадилка, но не повеќе од 
30.000,00 денари). 

 
МЕРКА 3. Надоместување на дел од трошоците на 

деловните субјекти за сертификација на системи за 
квалитет според ISO стандарди во вкупен износ од 
300.000,00 денари. 

Предмет на мерката е надоместување на дел од тро-
шоците на деловните субјекти за сертификација на сис-
теми за квалитет според ISO стандарди  и тоа  60% од 
докажаните трошоци на деловните субјекти, но не по-
веќе од 60.000,00 денари поединечно за секој деловен 
субјект – барател на средствата. 

 
МЕРКА 4. Финансиска поддршка за тренинг на 

НАССР тим за воведување, одржување и модификација 
на НАССР систем во вкупен износ од 160.000,00 денари. 

Предмет на мерката е финансиска поддршка  за тре-
нинг на HACCP тим, за воведување, одржување и мо-
дификација на HACCP систем, за обука до две лица од 
деловниот субјект, при што за секое обучено лице ќе се 
доделат до 20.000,00 денари. 


