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VII.Средства – донации од глобален фонд 
 
Исто така независно од Буџетот на Република Ма-

кедонија се предвидени и средства за предвидените ак-
тивности финансирани од програмата на Глобален 
фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и мала-
рија за периодот до 30.06.2017 година (табела 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VIII.  Извршители на Програмата 
 
Извршители на Програмата се ЈЗУ Институт за бе-

лодробни заболувања и туберкулоза-Скопје, ЈЗУ Ин-
ститут за белодробни заболувања кај децата-Козле,  
Диспанзерите за белодробни заболувања и туберкулоза 
во Македонија и Институтот по епидемиологија и би-
остатистика. Во имплементација на активностите фи-
нансирани од Глобален фонд, покрај Институтот за бе-
лодробни заболувања и туберкулоза се вклучени и 6 
здруженија на граѓани, и тоа: Невладина организација 
Хера, Невладина организација Хопс, Невладина орга-
низација Мерц, Невладина организација Доверба, 
Невладина организација (ЕЦДКОР) и Црвен крст на 
Република Македонија. 

 
IX. 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. 

 
X. Следење на реализација на Програмата   

(мониторинг 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. 

Направените долгови кон извршителите за 2016 го-
дина ќе бидат исплатени во тек на 2017 година. 

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. 42-7835/1 Заменик на претседателот 

17 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
_________ 

4421. 
Врз основа на член 16 ставовите 2 и  3 од Законот 

за здравствена заштита („Службен весник на Републи-
ка 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 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО 
ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАР-
ТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА 
    

1. ВОВЕД 
 
Програмата за обезбедување средства за болничко 

лекување без наплата на учество (партиципација) за пен-
зионери во Република Македонија за 2017 година, обез-
бедува грижа во чувањето, следењето и унапредувањето 
на здравјето на пензионерите како и обезбедување на ус-
лови за лекување на пензионерите во болничките здрав-
ствени установи во Република Македонија.  

Со Програмата се опфатени корисниците на ста-
росна, инвалидска и семејна пензија, чијашто пензија е 
пониска од 12.600 денари и се со живеалиште на тери-
торијата на Република Македонија. Со Програмата се 
опфатени случаите на болничко лекување во болнички-
те 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 семеј-
ството на корисникот на пензијата, корисници на пен-
зија кои остваруваат право на пензија од друга држава 
како и случаите на: 

- специјализираната медицинска рехабилитација ка-
ко продолжено болничко лекување, 

- сместување во геронтолошка установа и 
- дневното болничко лекување (дневна болница). 
За реализација на мерките предвидени во оваа прог-

рама, Владата на Република Македонија обезбедува 
средства од Буџетот на Република Македонија за пок-
ривање на учеството (партиципацијата) при користење-
то на болничката здравствена заштита на граѓаните од-
носно пензионерите со пензија пониска од 12.600 де-
нари.  

 
2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Целта на донесувањето на оваа програма е  обезбе-

дување на грижа во чувањето, следењето и унапредува-
њето на здравјето на пензионерите како и обезбедува-
ње на услови за лекување на пензионерите во болнич-
ките здравствени установи во Република Македонија.  
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3. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Програмата ќе се реализира со финансиски сред-

ства во висина од 48.000.000,00 денари. Од oсновен бу-
џет на Република Македонија за 2017 година одобрени 
се 18.000.000,00 денари, а останатите 30.000.000,00 де-
нари од самофинансирачки средства на Министерство-
то за здравство.  

Во рамки на средствата ќе бидат измирени заоста-
натите обврски. 

 
 

4. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА 
   
Следење на спроведувањето на Програмата 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 Репуб-
лика Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 
јануари 2017 година. 

 
Бр. 42-7836/1 Заменик на претседателот 

17 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
_________ 

4422. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за поддршка 

на домашната музичка продукција („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 119/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
17.10.2016 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ДО-
МАШНАТА ЗАБАВНА  И НАРОДНА МУЗИКА ВО 

2017 ГОДИНА 
 
1. Со оваа програма се утврдува распределбата на 

средствата од Буџетот на Република Македонија за 
2017 година, за финансирање на 200 нови композиции, 
односно 150 композиции од областа на забавната и на-
родната музика и 50 детски композиции, за кои Јавното 
претпријатие „Македонска радио-телевизија“ – Скопје 
објавува квартални конкурси.  

2. Во Буџетот на Република Македонија за 2017 го-
дина се обезбедуваат средства на сметката на Минис-
терството за култура 180100042663712, во бруто износ 
од 31.768.000,00 денари и  тоа за: 

КОНКУРС I и II (месец декември 2016 година и ап-
рил 2017 година)  

- по основ на исплата на надомест на изведувачи на 
композиции за категориите: „таленти“, „афирмиран из-
ведувач“, „истакнат изведувач“, „врвен изведувач“, 
„композиции со кои се афирмираат семејните вреднос-
ти во општеството или многудетните семејства“, „ком-
позиции со кои се афирмира историјата на Македо-
нија“, „детски композиции“, како и композиции во из-
ведба на „ѕвезди“ –  средства во бруто износ од 
14.796.900 денари (240.600 евра) односно во бруто из-
нос од 7.398.450 денари (120.300 евра) по конкурс. 
Средствата се наменети за реализација на 94 компози-
ции во сите категории на двата конкурси односно 47 
композиции по конкурс.   

- по основ исплата на надомест за членовите на ко-
мисијата која одлучува по доставените пријави на кон-
курсите, во бруто износ од 140.000 денари (2.276,50 
евра) за двата конкурси  (за седум члена комисија).  

КОНКУРС III и IV (месец јуни и септември 2017 
година)  

- по основ на исплата на надомест на изведувачи на 
композиции за категориите: „таленти“, „афирмиран из-
ведувач“, „истакнат изведувач“, „врвен изведувач“, 
„композиции со кои се афирмираат семејните вреднос-
ти во општеството или многудетните семејства“, „ком-
позиции со кои се афирмира историјата на Македо-
нија“, „детски композиции“ како и композиции во из-
ведба на „ѕвезди“ – во бруто износ од 16.691.100 дена-
ри (271.400 евра) односно во бруто износ од 8.345.550 
денари (135.700 евра) по конкурс.  Средствата се наме-
нети за реализација на 106 композиции во сите катего-
рии за двата конкурси односно 53 композиции по кон-
курс.   

- по основ исплата на надомест за членовите на ко-
мисијата која одлучува по доставените пријави на кон-
курсите, во бруто износ од 140.000 денари (2.276,50 
евра) за двата конкурси  (за седум члена комисија).  

3. Следење на реализацијата на оваа програма врши 
Министерството за култура. 

4. 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. 42-7844/1 Заменик на претседателот 

17 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

4423. 
Врз основа на член 26 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2017 година 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
191/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17.10.2016 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  
ЗА 2017 ГОДИНА 

 
I 

Со  оваа програма се утврдува намената на буџет-
ски средства утврдени на Раздел 121.01 на Министер-
ството за животна средина и просторно планирање, 
Подпрограма 21- Инвестиции во животната средина, 
Подпрограма 25-Канализациони мрежи и одводни ка-
нали, Подпрограма 2А Каскадни прегради на река Вар-
дар и канализациона мрежа во Велешта и Отља, за 
2017 година.  

 
 

II 
Средствата за реализирање на Програмата инвести-

ции во животната средина за 2017 година (во натамош-
ниот текст: Програма) се обезбедуваат од Буџетот на 
Република Македонија за 2017 година од сметка 637-
12, во износ од 228.600.000,00 денари.  

Средствата од став 1 на овој дел ќе се реализираат 
врз основа на: 

1) Јавни набавки кои ги објавува и спроведува Ми-
нистерството за животна средина и просторно плани-
рање, согласно Законот за јавни набавки. Средствата ќе 
се наменат за финансирање  на тековни проекти како и 
кофинансирање на тековни донаторски проекти од об-
ласта животна средина. 

2) Наменски дотации за општините од средства ос-
тварени по основ на надоместок за производство на 
енергија од фосилни горива за 2016 година. Средствата 
ќе се наменат за финансирање на проекти од областа 
животна средина, доставени од општините Новаци, Би-
тола, Могила, Кичево, Гази Баба, Аеродром, Центар, 
Кисела Вода и Чаир. 


