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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 16 ставови 2 и 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, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.9.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ (КВБ) ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА
         
1. Во Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република 

Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/18, 97/18 и 
158/18) во Главата „I. ВОВЕД“, во делот „ДЕТСКА КАРДИОХИРУРГИЈА И 
ПЕДИЈАТРИСКА ХИРУРШКА ИНТЕНЗИВНА НЕГА“ по ставот 3 се додава нов став 4, 
кој гласи:

„Упатување на стручно усовршување во Република Србија со цел оспособување на 
медицински кадар од областа на педијатриска кардиологија за самостојно водење на 
процедурите од областа на педијатриска кардиологија, а со тоа и зголемување на 
квалитетот на здравствените услуги.“

2. Во Главата „II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА“ по алинејата 5  се додава нова алинеја 6, 
која гласи:

„ – Стручно усовршување во Република Србија – супспецијализација од областа на 
педијатриска кардиологија на еден македонски лекар од Универзитетската клиника за 
детска хирургија – Скопје, на Медицинскиот факултет, Универзитет во Белград, 
Република Србија. 

3. Во Главата „V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМАТА, во ставот 1 табелатa се заменува со нова табела, која гласи:

„
Активност Носител/

Извршители
Износ

1

Средства наменети за 
образовни и договорни 
услуги за тимот кој ја 
основаше државната 
кардиохирургија и 
континуирано работи на 
растот и развојот на 
државната кардиохирургија 
на Универзитетската клиника 
за државна кардиохирургија – 
Скопје  

Министерство за 
здравство 
Универзитетска 
клиника за државна 
кардиохирургија – 
Скопје 

11.100.000,00

2

Средства наменети за 
образовни и договорни 
услуги за тимовите кои 
континуирано ги воведуваат 
и развиваат неонаталните 
кардиохируршки 

Министерство за 
здравство 
Универзитетска 
клиника за детска 

15.055.600,00
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интервенции и интензивната 
хируршка нега на 
Универзитетската клиника за 
детска хирургија – Скопје 

хирургија – Скопје 

3

Средства наменети за 
образовни и договорни 
услуги за тимот кој ќе работи 
на развојот на техниките од 
ендоваскуларната 
неврохирургија, спинална 
неврохирургија и 
ендоскопија на хипофиза на 
Универзитетската клиника за 
неврохирургија – Скопје 

Министерство за 
здравство
Универзитеска клиника 
за неврохирургија – 
Скопје 

146.330,00

4 Стручно усовршување во 
Република Србија – 
супспецијализација на 
специјалисти од 
Универзитетската клиника за 
детска хирургија – Скопје

Министерство за 
здравство 
Универзитетска 
клиника за детска 
хирургија – Скопје

74.400,00

Активност Извршител Износ

1

Лекување на пациенти од 
цереброваскуларни болести, 
особено 
цереброваскуларниот 
инфаркт, субарахноидално, 
интрацеребрално и друг вид 
крвавење, со должина на 
болнички престој повеќе од 5 
години

ЈЗУ Општа болница 
„Борка Талески“ - 
Прилеп 

500.000,00

2 Неизмирени обврски за 
реализирани програмски 
активности од 2017 година

14.723.670,00

ВКУПНО: 41.600.000,00
“

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Финансиските средства за активноста од точката 4 од табелата се предвидени за 

исплата на следните трошоци:
- трошоци за стручно усовршување - супспецијализација (по доставена фактура од 

Медицински факултет, Универзитет во Белград, Република Србија);
- надомест на трошоците за превоз (еден повратен автобуски билет од Скопје до 

Белград) еднаш годишно за текот на времетраењето на супспецијализацијата;
- сместување во местото на обуката за времетраење на специјализацијата во износ не 

поголем од 250 (двеста и педесет) евра месечно;
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- месечен надомест за престој за времетраењето на супспецијализацијата за лицето кое 
ќе замине на супспецијализација на Медицинскиот факултет, Универзитет во Белград, 
Република Србија во износ од 500 (петстотини) евра;

- дополнителни трошоци кои произлегуваат од законите на Република Србија со 
доставување на соодветен документ.“

4. Во Главата „VIII. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА“, во ставот 2 износот 
„35.600.000,00 “ се заменува со износот „41.600.000,00 “, а износот „14.000.000,00 “ се 
заменува со износот „20.000.000,00 “. 

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”.

Бр. 44- 8679/1 Заменик на претседателот
18 септември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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