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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 16 став 2 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, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА  НА  
НАСЕЛЕНИЕТО  ОД ХИВ ИНФЕКЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 

ГОДИНА
         
1. Во Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република 

Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/18)  во 
главата V. „Потребни финансиски средства (обем, цена и вкупни средства) ” - Табела 1 се 
заменува со нова табела, која гласи:

 “
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Глава VI. „Финансирање (извори на обезбедување на средствата -Буџет на Република Македонија донации 
и други извори )“,  се менува и гласи:

“Вкупните средства за реализација на оваа програма изнесуваат 87.647,000,00 денари. Оваа програма ќе се 
реализира во рамките на средства обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година и тоа: 
70.000.000,00  денари од основен Буџет и 17.647.000,00 денари од Буџет на самофинансирачки активности на 
Министерство за здравство, додека дел од активностите и мерките ќе се реализираат во рамките на постоечки-
те Буџети на јавните здравствени установи. 

За дел од потребите на финансирањето на имплементацијата на Националната Стратегија за ХИВ на Ре-
публика Македонија, за период до 30.12.2018 година се обезбедени средства од грантот на Глобалниот фонд 
за ХИВ, туберкулоза и маларија, ( Табела 2),  според следната динамика на употреба на средствата:

Опис на Буџетска категорија Износ во МКД
Стоки и услуги 4.300.000,00
Капитални расходи 6.713.000,00
Вкупно за 2018 11.013.000,00

“
                                                                                                                                                                                                                        
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.

      Бр. 44-10620/1 Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
            Скопје Зоран Заев, с.р.
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