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ПРИЗНАНИЕ

Мониторингот на буџетите на Програмата за здравствена заштита на лица со болести на 
зависности во Република Македонија, Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА и 
Програмата за социјална заштита – Дневни центри и прифатилишта за вонинституционална 
социјална заштита беше овозможен со финансиска поддршка од Фондацијата „Отворено 
општество – Македонија“ и со сесрдна помош од консултантите Борјан Павловски и Дарко 
Антиќ од „Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените“ и Ванчо Велинов 
од „Институт за јавно здравје на Република Македонија“, како и со огромна организациска и 
логистичка поддршка на Влатко Деков и на Билјана Маџар од „Здружение ХОПС – Опции за 
здрав живот Скопје“.

Анализата немаше да биде можна без податоците добиени од Министерството за здравство 
на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика на Република 
Македонија, ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ – Скопје, ЈЗУ Психијатриска болница „Демир 
Хисар“ – Демир Хисар, ЈЗУ Психијатриска болница „Негорци“ – Негорци, ЈЗУ Клиничка болница 
„Д-р Трифун Пановски“ – Битола, ЈЗУ Клиничка болница – Штип, ЈЗУ Клиничка болница – 
Тетово, ЈЗУ Општа болница – Куманово, ЈЗУ Општа болница – Струмица, ЈЗУ Општа болница 
– Гевгелија, ЈЗУ Општа болница – Кавадарци, ЈЗУ Општа болница – Велес, КПУ Идризово – 
Скопје, КПУ Затвор Скопје, Институтот за јавно здравје – Скопје, центрите за јавно здравје 
во Скопје, во Тетово, во Куманово, во Охрид, во Битола, во Кочани, во Струмица, во Штип 
и во Прилеп, ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа – Куманово, Дневен центар за корисници на 
дрога и членови на нивните семејства и ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – 
Охрид, Дневен центар за корисници на дрога и членови на нивните семејства.

Посебна благодарност упатуваме до Александар Митов, советник за здравство и здравствен 
систем во Кабинетот на претседателот на Владата на Република Македонија, Василка Салевска 
Трајкова, службеничка во Кабинетот на министерот за здравство, Јорданка Николовска, 
советничка во Министерството за труд и социјална политика и Елеонора Панчевска 
Николовска, раководителка на Одделението за социјална, детска и здравствена заштита во 
Град Скопје, чии сугестии овозможија овој Извештај да го добие посакуваниот лик.
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СКРАТЕНИЦИ

ЈЗУ  Јавна здравствена установа

ЈУ   Јавна установа

КОМСПИ  Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите 
   од јавен карактер

КПУ  Казнено-поправна установа

РМ  Република Македонија

СИДА  Синдром на стекната имунодефициенција

ХИВ  Хуман имунодефициентен вирус
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1.    Вовед

Во Македонија постојат 16 програми за намалување на штети во 13 различни градови што 
овозможуваат здравствени, социјални, правни, психолошки, педагошки и други услуги за луѓето кои 
употребуват дроги1. Од 1.11.2004 до 31.3.2008 година, овие програми се финансираат со средства од 
„Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија“, како дел од проектот „Градење 
на координиран одговор за ХИВ/СИДА“. Овој проект продолжува да се развива во две нови проекти. 
Првиот, под називот „Одржување на ниска ХИВ преваленца во РМ – Зајакнување на капацитети“ 
се спроведува од 17.4.2008 до 31.3.2013 година, а вториот, под називот „Одржување на ниска ХИВ 
преваленца во РМ – Одржлив развој“ се спроведува од 1.1.2012 до 31.12.2016 година. Со овие 
средства, како примарен примател, управува посебна единица во Министерството за здравство на 
Република Македонија.

Според договорот со „Глобалниот фонд“ финансирањето на овие активности, почнувајќи од 2017 
година, треба да го преземе Владата на Република Македонија. Бидејќи здруженијата на граѓани 
вклучени во спроведувањето на Проектот сѐ уште немаат претстава дали и како Владата на РМ 
планира да го преземе финансирањето на овие активности, а рокот набргу истекува, сè повеќе 
се зголемува неизвесноста за понатамошен опстанок на активностите за ефикасна превенција, за 
третман, за грижа и за поддршка за ХИВ/СИДА во Македонија. Процената на трошоците на програмите 
за намалување на штети покажува дека оптималниот годишен буџет за одржување на програмите 
за намалување штети изнесува меѓу 27.391.500,74 денари и 34.853.928,62 денари, во зависност од 
моделот на финансирање2 (Деков 2015).

Поаѓајќи од тоа што опстанокот на програмите за намалување на штети е неизвесен, Здружението 
ХОПС – Опции за здрав живот Скопје презеде иницијатива за изнаоѓање начин за одржливост на 
програмите за намалување на штети. Дел од оваа иницијатива е и истражувањето за процена 
на можностите за одржливо финансирање на програмите за намалување на штети од буџетите 
на поединечните програми на Министерството за здравство на Република Македонија и на 
Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија. Резултатите од процената 
и можностите за одржливо финансирање на програмите за намалување на штети се прикажани во 
понатамошниов текст.

1 За повеќе информации за политиките и за програмите за намалување на штетите од употреба на 
дроги видете во: Влатко Деков, Лилјана Игњатова, Дарко Костовски, Христијан Јанкулоски и Марија Тошева. 
Намалување на штети и ХИВ. Скопје: ХОПС – Опции за здрав живот, 2006.
2 Изразено во евра, овие трошоци изнесуваат меѓу € 445.525 и € 566.902. Вредноста на денарот во 
однос на еврото е земена според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на 31.12.2014 
година, односно во периодот кога се собирани податоците од здруженијата што ги спроведуваат програмите за 
намалување на штети од употреба на дроги. На 31.12.2014 година цената за € 1 изнесувала 61,4814 денари.
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2.  Методологија

Процената на можностите за одржливо финансирање на програмите за намалување на штети 
беше спроведена преку мониторинг на буџетите на:

Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија 
за 2011, за 2012 и за 2013 година, Министерство за здравство;

Програматата за заштита на населението од ХИВ/СИДА за 2011, за 2012 и за 2013 година, 
Министерство за здравство;

Програмата за социјална заштита – Дневни центри и прифатилишта за вонинституционална 
социјална заштита за 2011, за 2012 и за 2013 година, Министерство за труд и социјална политика.

Буџетите на овие три програми беа мониторирани поради согледувањата дека, според определбите, 
се најсоодветни и најнадлежни за преземање на понатамошното финансирање на програмите за 
намалување на штети.

За потребите на анализата на буџетите, до финансиерите и до извршителите на програмите беа 
испратени барања за слободен пристап до информации од јавен карактер. Од надлежните институции 
беше побарано да испратат копии од банкарски изводи, од сметководствени картички и од фактури 
за сите побарувања за наплата на трошоци направени во рамките на соодветните програми. Иако 
ова беше единствениот метод планиран за прибирање истражувачки податоци, податоците од 
писмената, од телефонската комуникација и од состаноците со надлежните лица од опфатените 
институции ја надополнуваат претставата за флуктуацијата и за евиденцијата на финансиските 
средства од наведениве програми. Во продолжение се наброени институциите чии буџети беа 
опфатени со мониторингот и статистичкиот преглед на писмената и на усната кореспонденција.

Носители на мониторираните програми

• Министерство за здравство на Република Македонија;
• Министерство за труд и социјална политика на Република Македонија.

Извршители на програмите

Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија

1. ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ – Скопје;
2. ЈЗУ Психијатриска болница „Демир Хисар“ – Демир Хисар;
3. ЈЗУ Психијатриска болница „Негорци“ – Негорци;
4. ЈЗУ Клиничка болница за токсикологија – Скопје;
5. ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ – Битола;
6. ЈЗУ Клиничка болница – Штип;
7. ЈЗУ Клиничка болница – Тетово;
8. ЈЗУ Градска општа болница „8 Септември“ – Скопје (за 2012 и за 2013 година);
9. ЈЗУ Општа болница – Куманово;
10. ЈЗУ Општа болница – Струмица;
11. ЈЗУ Општа болница – Гевгелија;
12. ЈЗУ Општа болница – Кавадарци;
13. ЈЗУ Општа болница – Велес;
14. ЈЗУ Општа болница – Охрид;
15. ЈЗУ КПУ Идризово – Скопје;
16. ЈЗУ КПУ Затвор Скопје (за 2012 и за 2013 година).
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Програма за заштита на населението од ХИВ/СИДА

1. Институтот за јавно здравје – Скопје;
2. Центри за јавно здравје во: Скопје, Тетово, Куманово, Охрид, Велес, Битола, Кочани, 

Струмица, Штип и Прилеп;  
3. ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби;
4. Институт за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика при Медицински 

факултет – Скопје.

Програма за социјална заштита – Дневни центри и прифатилишта за вонинституционална 
социјална заштита

1. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Куманово, Дневен центар за корисници на 
дрога и членови на нивните семејства;

2. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Охрид, Дневен центар за корисници на 
дрога и членови на нивните семејства.

Табела 2.1.: Статистички преглед на писмената и на усната кореспонденција со институциите до 
кои беа испратени барања за слободен пристап до информации од јавен карактер

 
Програма за 

здравствена заштита 
на лица со болести на 

зависности

Програма за 
заштита на 

населението од 
ХИВ/СИДА 

Програмата за социјална заштита 
– Дневни центри и прифатилишта 
за вонинституционална социјална 

заштита

Број на опфатени 
институции влучувајќи 
ги и надлежните 
министерства

17 13 3

Испратени писмени 
барања

359 156 97 

Примени писмени 
одговори

248 137 71

Барања за целосен 
одговор

37  0  0

Жалба и известувања 
до КОМСПИ

26  0  0

Писмени ургенции 0  4
 
1

Усни ургенции и 
појаснувања

73 17 5

Институции што не 
одговориле целосно

2 1 0
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2.1. Отвореност и подготвеност за соработка од страна на институциите

Речиси сите институции до кои беа испратени барања за слободен пристап до информации од 
јавен карактер ја исполнија законската обврска за одговор (Службен весник на РМ 13/06; 86/08; 6/10; 
42/14), но поголема пречка претставуваше недоволната отвореност и подготвеност на институциите 
за соработка.

Институциите до кои беше испратено барање за слободен пристап до информации од јавен 
карактер најчесто се обидуваа да ја избегнат обврската за одговор. Најчест изговор беше дека 
не се надлежни да одговорат, дека не располагаат со бараните податоци или дека со тоа им се 
отвора многу работа, а тие секако се презафатени со тековни обврски и/или дека процедурата е 
многу сложена и бара повеќемесечна работа. Сепак, по усното објаснување, повеќето институции 
одговорија на поставените прашања и испратија барем делумна документација.

За две институции, што првично не одговорија во законски определениот рок, односно одбија 
да дадат целосни податоци, беа поднесени вкупно 24 жалби до Комисијата за заштита на правото 
за слободен пристап до информации од јавен карактер. По овие интервенции, двете институции 
одговорија на поставените прашања.

И покрај настојувањата, две институции воопшто не одговорија на поставените прашања, а 
поединечни институции испратија делумни и/или нерелевантни податоци.

КПУ Затвор Скопје и КПУ Идризово одговорија дека не располагаат со бараните податоци затоа 
што за посочениот период не побаруваат средства од Програмата за здравствена заштита на лица 
со болести на зависности, иако се наброени меѓу извршителите на Програмата (Службен весник на 
РМ 4/13: 83; 8/12: 150; 6/11: 22).

2.2. Слабости на институциите што неповолно се одразуваат на анализата

Повеќето институции опфатени со мониторингот тврдат дека не водат посебна евиденција на 
трошоците направени по различни основи, дека не изработуваат посебни финансиски извештаи и 
дека не можат да извадат точни податоци за трошоците направени во програмите од интерес за ова 
истражување.

Поради ова не е јасно дали пресметките на трошоците се прецизни и дали фактурираните 
побарувања од конкретните програми се реални.

Од друга страна, од добиените податоци се забележува дека Министерството за здравство и 
Министерството за труд и социјална политика нередовно и нецелосно ги исплаќаат побарувањата 
на извршителите на програмите опфатени со истражувањето.

Недостатокот на координација, недоследноста при водење на финансиската евиденција и 
ограничениот пристап со информациите од јавен карактер го ограничуваат увидот во побарувањата, 
во приходите и во расходите на мониторираните програми, а со тоа ја отежнуваат анализата на 
можностите за одржливо финансирање на програмите за намалување на штети. Понатамошната 
анализа е заснована исклучително на расположливите податоци добиени од институциите вклучени 
во управувањето и во спроведувањето на мониторираните програми. Секоја недоследност кај 
прикажаните податоци е резултат на ограничениот увид во буџетите на овие програми.
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3. Анализа на буџетот на Програмата за здравствена заштита на 
лица со болести на зависности во Република Македонија

3.1. Планиран буџет и расходи во Програмата за здравствена заштита на лица со болести 
на зависности за 2011, за 2012 и за 2013 година

Буџетот на Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во 2011, во 
2012 и во 2013 година се намалува за просечна годишна стапка од 14,7%. Основниот буџет за 
2011 година од 70.000.000,00 денари со измените на Буџетот на Република Македонија се намалува 
на 65.000.000,00 денари (Службен весник на РМ 128/11: 16; Службен весник на РМ 161/10: 252). 
Основниот буџет за 2012 година изнесува 65.000.000,00 денари, но уште во првата половина на 
годината е намален на 41.000.000,00 денари (Службен весник на РМ 71/12: 292; Службен весник на 
РМ 180/11: 270). Во 2013 година буџетот се зголемува на 55.000.000,00 денари и не се менува во 
текот на годината (Службен весник на РМ 152/13: 295; Службен весник на РМ 167/12: 270). Гледано 
во целина, буџетот на Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во 2013 
година е намален за 15.000.000,00 денари во однос на 2011 година.

Табела 3.1.: Флуктуации во буџетот на Програмата за здравствена заштита на лица со болести на 
зависности во 2011, во 2012 и во 2013 година13  42 5 6 3

4

Година Основен усвоен 
буџет 4

Измени во 
буџетот 5

Потрошени 
средства од 
буџетот на 
Програмата

Долг кон 
извршителите на 

Програмата

Процент на 
исплатени 

побарувања

2011 70.000.000,00 
ден.

65.000.000,00 
ден.

55.464.481,00 
ден.

11.921.709,50 
ден.

82,3%

2012 65.000.000,00 
ден.

41.000.000,00 
ден.

42.788.642,00 
ден. 6

26.314.527,00 
ден.

61,9%

2013 55.000.000,00 
ден.

Нема измени 54.988.778,00 
ден.

9.317.553,00 
ден.

85,5%

И покрај нецелосните одговори, лесно е воочливо дека во сите три години што се предмет на мониторингот 
Министерството за здравство генерира долгови кон извршителите на Програмата за здравствена заштита 
на лица со болести на зависности. Според податоците прикажани во Табелата 3.1. извршителите за сите 

3 Прикажаните податоци се засновани исклучително само на финансиските документи (банкарски изводи, 
сметководствени картички и фактури) добиени од извршителите на Програмата и на податоците објавени во 
Службен весник на Република Македонија.
4 За планирани годишни буџети на Програмата видете во: Службен весник на РМ 161/10: 252, Службен 
весник на РМ 180/11: 270, Службен весник на РМ 167/12: 270.
5 За измени во годишните буџети на Програмата видете во: Службен весник на РМ 128/11: 16, Службен 
весник на РМ 71/12: 292, Службен весник на РМ 152/13: 295.
6 Се добива впечаток дека во 2012 година се потрошени повеќе средства отколку што се определени со 
измените на буџетот. Според консултантите за мониторингот и за анализата не е можно Народната банка на 
Република Македонија да исплати повеќе отколку што е одобрено и најверојатно се работи за некаква грешка 
во известувањето.
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три години успеале да наплатат просечно по одвај 77% од побарувањата во рамките на Програмата.
Од целокупната анализа се забележува дека во првите четири месеци од 2011 година 

Министерството се раздолжувало за трошоци направени во 2010 година. Во 2012 година има само 
16 уплати кон 13 извршители за трошоци направени само во еден или во два од вкупно 12 месеци, 
додека останатите извршители кои побарувале средства не биле исплатени. Повисокиот процент 
на исплатени побарувања во 2013 година укажува на поголема доследност на Министерството за 
здравство при исполнување на обврските кон извршителите на Програмата, но само за првите три 
квартали. Нема податоци за исплата на трошоци направени во последниот квартал од 2013 година.

3.2. Можност за вклучување на програмите за намалување на штети во буџетот на 
Програмата за зависности

Средствата на Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности издвоени за 
анализираниот период не се доволни за финансирање на програмите за намалување на штети од 
употреба на дроги.

Дополнително, честите флуктуации на буџетот на Програмата за здравствена заштита на лица со 
болести на зависности и нецелосното исполнување на обврските на Министерството за здравство 
кон извршителите на Програмата можат да претставуваат озбилен ризик за одржливоста и за 
ефикасноста на програмите за намалување на штети.

Можности за одржливо финансирање на програмите за намалување на штети од употреба на 
дроги од Буџетот на Република Македонија



13

4. Анализа на буџетот на Програмата за заштита на населението 
од ХИВ/СИДА

4.1. Планиран буџет и расходи во Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА 
за 2011, за 2012 и за 2013 година

Во тригодишниот период што е предмет на мониторингот, буџетот на Програмата за заштита на 
населението од ХИВ/СИДА бележи постојани флуктуации. Основниот буџет од 11.000.000,00 денари 
за 2011 година (Службен весник на РМ 161/10: 252) со ребаланс прво е коригиран на 8.500.000,00 
денари за истата година и како основен буџет за 2012 година (Службен весник на РМ 128/11: 
16; Службен весник на РМ 180/11: 270), а на почетокот на 2012 година повторно е намален на 
5.819.000,00 денари. Во 2013 година буџетот е зголемен на 8.000.000,00 денари во однос на 2012 
година и не е изменет во текот на годината (Службен весник на РМ 167/12: 270; Службен весник на 
РМ 152/13: 295).

Табела 4.1.: Флуктуации во буџетот на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во 
2011, во 2012 и во 2013 година 7   1 2 3 4

Година Основен усвоен 
буџет 8

Измени во 
буџетот 9

Потрошени 
средства од 
буџетот на 
Програмата

Долг кон 
извршителите 

на 
Програмата

Процент на 
исплатени 

побарувања

Донации од 
„Глобален 

фонд за борба 
против СИДА, 
туберкулоза и 

маларија“

2011 11.000.000,00 
ден.

8.500.000,00 
ден.

2.058.795,00 
ден.

3.038.200,00 
ден.

40,39% 78.359.000,00 ден.

2012 8.500.000,00 ден. 8.818.180,00 
ден.

3.721.279,00 
ден.

-377.500,00 
ден. 10

111,29% 83.207.000,00 ден.

2013 8.000.000,00 ден. 8.000.000,00 
ден.

7.303.739,00 
ден.

194.920,00 ден. 97,40% 80.469.000,00 ден.

Прегледот прикажан во Табелата 4.1. се однесува на две компоненти од буџетот на Програмата 
за заштита на населението од ХИВ/СИДА. Првата компонента се однесува на буџетот обезбеден 
од средствата на Република Македонија и тој е предмет на мониторингот и на анализата. Втората 
компонента се донациите од „Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија“, 

7 Во прегледот се земени предвид само средствата за Програмата обезбедени од Буџетот на РМ. 
Средствата обезбедени од донации се изземени од прегледот поради тоа што се наменети за посебни 
активности. Прикажаните податоци се засновани исклучително само на финансиските документи (банкарски 
изводи, сметководствени картички и фактури) добиени од извршителите на Програмата и на податоците 
објавени во Службен весник на Република Македонија.
8 За планирани годишни буџети на Програмата видете во: Службен весник на РМ 161/10: 252, Службен 
весник на РМ 180/11: 270, Службен весник на РМ 167/12: 270.
9 За измени во годишните буџети на Програмата видете во: Службен весник на РМ 128/11: 16, Службен 
весник на РМ 71/12: 292, Службен весник на РМ 152/13: 295.
10 Се добива впечаток дека во 2012 година се потрошени повеќе средства отколку што се определени со 
измените на буџетот. Според консултантите за мониторингот и за анализата не е можно Народната банка на 
Република Македонија да исплати повеќе отколку што е одобрено и најверојатно се работи за некаква грешка 
во известувањето.
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прикажани во последната колона и дадени само како споредбен податок. Видливите вишоци 
на средствата обезбедени од домашни извори се поради нецелосните податоци добиени од 
Министерството за здравство и од извршителите на Програмата. Долговите на Министерството за 
здравство кон извршителите на Програмата укажуваат на нереалноста на податоците и на непланско 
планирање и на трошење на средствата.

4.2. Можност за вклучување на програмите за намалување на штети во буџетот на 
Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА

Во основниот буџет на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА за 2011, за 2012 и 
за 2013 година, обезбеден од домашни средства, нема остатоци од кои можат да се финансираат 
програмите за намалување на штети.

Во делот со донации во буџетот на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА има 
доволно средства за финансирање на програмите за намалување на штети од употреба на дроги. 
Всушност, овие програми сега се финансираат од овие средства и веројатно би продолжиле на истиот 
начин доколку Владата на РМ ги преземе обврските за понатамошна одржливост (Службен весник 
на РМ 15/14: 15). Како што е наведено и претходно, процената на  трошоците на програмите за 
намалување на штети покажува дека годишниот буџет за одржување на програмите за намалување 
на штети изнесува меѓу 27.391.500,74 денари и 34.853.928,62 денари, во зависност од моделот на 
финансирање 11 (Деков 2015).  5

Честите флуктуации на буџетот на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА и 
нецелосното исполнување на обврските на Министерството за здравство кон извршителите на 
Програмата можат да претставуваат озбилен ризик за одржливоста и за ефикасноста на програмите 
за намалување на штети.

11 Изразено во евра, овие трошоци изнесуваат меѓу € 445.525 и € 566.902. Вредноста на денарот во 
однос на еврото е земена според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на 31.12.2014 
година, односно во периодот кога се собирани податоците од здруженијата што ги спроведуваат програмите за 
намалување на штети од употреба на дроги. На 31.12.2014 година цената за € 1 изнесувала 61,4814 денари.
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5. Анализа на буџетот на Програмата за социјална заштита 
– Дневни центри и прифатилишта за вонинституционална 

социјална заштита

5.1. Планиран буџет и расходи во Програмата за социјална заштита – Дневни центри 
и прифатилишта за вонинституционална социјална заштита за 2011, за 2012 и за 2013 
година

Социјалната заштита се остварува преку систем на мерки, активности и политики за спречување 
и за надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот, 
за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење на неговиот капацитет за 
социјална заштита. Со Законот за социјална заштита е воведена нова вонинституционална форма 
за социјална заштита на деца на улица, деца со посебни потреби, жртви на семејно насилство, 
бездомници, лица со интелектуална попреченост над 18 години итн. Со дел од овие мерки, преку 
формирање на дневни центри, се опфатени и луѓето кои употребуваат дроги и членови на нивните 
семејства со цел да им се обезбедат соодветни услуги, услуги за информирање, за советување и 
едукација, за работно ангажирање, за културно-забавни и за рекреативни активности. Извршители 
на оваа Програма се Дневниот центар за корисници на дрога и членови на нивните семејства – 
Куманово и Дневниот центар за корисници на дрога и членови на нивните семејства – Охрид. 
(Службен весник на РМ 148/13)

Основниот буџет на Програмата за социјална заштита – Дневни центри и прифатилишта за 
вонинституционална социјална заштита бележи постојани промени во 2011, во 2012 и во 2013 
година (Службен весник на РМ 161/10: 213; Службен весник на РМ 180/11: 225; Службен весник 
на РМ 167/12: 225; Службен весник на РМ 128/11: 12; Службен весник на РМ 71/12: 246; Службен 
весник на РМ 152/13: 152.). За жал, нема евиденција за средствата потрошени во рамките на оваа 
Програма затоа што, според усниот одговор од Министерството за труд и социјална политика, не се 
води посебна евиденција за трошоци по посебни програми и потпрограми.

Табела 5.1.: Флуктуации во буџетот на Програмата за социјална заштита – Дневни центри и 
прифатилишта за вонинституционална социјална заштита во 2011, во 2012 и во 2013 година 12

1 2 3

Година Основен усвоен 
буџет 13

Измени во 
буџетот 14

Потрошени средства Преостанати средства од 
изменетиот буџет

2011 96.967.000,00 
ден.

93.936.000,00 
ден.

Нема податоци Нема податоци

2012 97.065.000,00 
ден.

85.527.000,00 ден. Нема податоци Нема податоци

2013 92.332.000,00 
ден.

96.728.000,00 
ден.

Нема податоци Нема податоци

12 Прикажаните податоци се засновани исклучително само на финансиските документи (банкарски изводи, 
сметководствени картички и фактури) добиени од извршителите на Програмата и на податоците објавени во 
Службен весник на Република Македонија.
13 За планирани годишни буџети на Програмата видете во: Службен весник на РМ 161/10: 213, Службен 
весник на РМ 180/11: 225, Службен весник на РМ 167/12: 225.
14 За измени во годишните буџети на Програмата видете во: Службен весник на РМ 128/11: 12, Службен 
весник на РМ 71/12: 246, Службен весник на РМ 152/13: 152.
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Во недостаток на податоци за средствата потрошени од буџетот на Програмата за социјална 
заштита – Дневни центри и прифатилишта за вонинституционална социјална заштита во 2011, во 
2012 и во 2013 година не може да се добие претстава за можни остатоци од кои би се обезбедило 
финансирање на програмите за намалување на штети.

Министерството за труд и социјална политика не доставува финансиски извештаи за секоја 
потпрограма посебно, туку по завршетокот на буџетската година извршителите известуваат за 
реализацијата до Министерството во вкупен износ, што ја оневозможува пресметката за степенот 
на реализација на самите потпрограми и на самите дневни центри. 

За жал, поради недостаток на соодветно водена евиденција за трошоци во Програмата не може 
да се добие јасна претстава за исполнувањето на обврските на Министерството за труд и социјална 
политика кон извршителите на Програмата. Во Табелата 5.2. се прикажани расходите што од оваа 
Програма во 2011, во 2012 и во 2013 година се издвојувале за луѓето кои употребуваат дроги и за 
членовите на нивните семејства.

Табела 5.2.: Расходи на дневните центри за корисници на дроги и за членови на нивните семејства 15

1

 Дневен центар - Куманово Дневен центар - Охрид

Расходи 2011 година 2012 година 2013 година 2011 година 2012 година 2013 година

Патни и дневни 
расходи

0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 6.500,00 ден.

Комунални услуги, 
греење, комуникација 
и транспорт

211.498,00 
ден.

158.533,00 
ден.

114.532,00 
ден.

12.938,00 
ден.

17.558,00 
ден.

1.145.471,00 
ден.

Материјали и ситен 
инвентар

19.620,00 
ден.

0,00 ден. 0,00 ден. 2.990,00 
ден.

2.770,00 
ден.

12.006,00 
ден.

Поправки и тековно 
одржување

1.500,00 
ден.

0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден.

Договорни услуги 0,00 ден. 20.808,00 
ден.

67.706,00 
ден.

22.440,00 
ден.

25.560,00 
ден.

20.448,00 
ден.

Други тековни 
расходи

0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 8.110,00 ден.

Привремени 
вработувања

0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 191.268,00 
ден.

0,00 ден. 0,00 ден.

ВКУПНО 232.618,00 
ден.

179.341,00 
ден.

182.238,00 
ден.

229.636,00 
ден.

45.888,00 
ден.

1.192.535,00 
ден.

И покрај недостатокот на целосна финансиска документација, од расположливите податоците се 
забележува дека трошоците за единствените два дневни центри за корисници на дроги и членови 
на нивните семејства изнесуваат 0,73% од вкупниот буџет на Програмата просечно за 2011, за 2012 
и за 2013 година.

Според бројот на корисници на дневните центри, во 2011 година за еден корисник на дрога биле 
потрошени просечно по 8.616,50 денари, во 2012 година биле потрошени само 5.435,50 денари, 
додека пак во 2013 година за еден корисник биле потрошени 7.009,00 денари.

15 Прикажаните податоци се засновани на финансиските документи добиени од извршителите на 
Програмата.
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5.2. Можност за вклучување на програмите за намалување на штети во буџетот 
на Програмата  за социјална заштита –  Дневни центри и прифатилишта за 
вонинституционална социјална заштита

Од доставените скудни податоци не може да се увиди дали во Програмата за социјална 
заштита – Дневни центри и прифатилишта за вонинституционална социјална заштита можат да 
се издвојат средства за финансирање на програмите за намалување на штети.
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6. Заклучоци

Јавните институции настојуваат да ја избегнат обврската за обезбедување слободен пристап 
до информации од јавен карактер побарувани од граѓаните. Најчести изговори се: ненадлежност, 
нерасполагање со бараните информации, сложена процедура за обезбедување на бараните 
информации, преоптовареност со тековни обврски. Сепак, по поднесените жалби до Комисијата 
за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер беше остварен 
барем делумен пристап до бараните информации.

Институциите не водат посебна евиденција или не се темелни во водењето на финансиските 
трансакции направени по поединечни програми и не изработуваат посебни финансиски извештаи 
со што се ограничува точноста и прецизноста на добиените податоците на кои се засноваат 
заклучоците.

Буџетите на Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности, на 
Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА и на Програмата за социјална заштита – 
Дневни центри и прифатилишта за вонинституционална социјална заштита во 2011, во 2012 и 
во 2013 година бележат постојани флуктуации. Буџетите на Програмата за здравствена заштита 
на лица со болести на зависности и на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во 
2013 година бележат забележливи намалувања во однос на 2011 година, додека буџетот на 
Програмата за социјална заштита – Дневни центри и прифатилишта за вонинституционална 
социјална заштита во 2013 година е незначително зголемен во однос на 2011 година.

Постојаните долгови на Министерството за здравство на Република Македонија и на 
Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија кон извршителите на 
мониторираните програми укажуваат на лошо планирање и на лоша распределба на буџетските 
средства.

Единствено во буџетот на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА има доволно 
средства за финансирање на програмите за намалување на штети од употреба на дроги, но само 
од донациите на „Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија“. Всушност, 
овие програми сега се финансираат од овие средства и веројатно би продолжиле на истиот 
начин доколку Владата на РМ ги преземе обврските за понатамошна одржливост (Службен 
весник на РМ 15/14: 15).

Програмите за намалување на штети се дизајнирани исклучително според потребите на 
клиентите, немаат самоодржливи приходи и не би можеле да ја издржат практиката на нередовна 
и на нецелосна исплата на обврските од Министерството за здравство и од Министерството за 
труд и социјална политика, дури и да постои можност за финансирање од нивните буџети.

Претпоставена можност за финансирање на програмите за намалување на штети од 
употреба на дроги може да се забележи во Програмата за социјална заштита – Дневни центри 
и прифатилишта за вонинституционална социјална заштита, и тоа не поради вишоците во 
буџетот, туку поради тоа што во 2011, во 2012 и во 2013 година од овој буџет просечно се 
издвојувани само 0,73% за работа со корисници на дроги и членови на нивните семејства, што 
остава впечаток дека оваа заедница се занемарува во однос на останатите заедници опфатени 
со Програмата.

Гледано во целина, на луѓето и на здруженијата на граѓани кои ги развиваат постоечките 
програми за намалување на штети им претстои напорен процес за обезбедување стабилна 
одржливост на постоечките програми и уште понапорен процес доколку постои потреба од 
дополнителна алокација на средства за проширување на постоечките или за отворање нови 
програми за намалување на штети.
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7. Препораки

Доколку Владата на РМ го преземе финансирањето на активностите, што сега се финансирани 
со средства од „Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија“, ќе се обезбеди 
понатамошниот опстанок на програмите за намалување на штети од употреба на дроги, но и на сите 
останати активности финансирани од овие средства. Со тоа би се обезбедила сигурна заштита на 
населението од ХИВ/СИДА.

Надлежните институции треба во најскоро време да го започнат процесот на исполнување на 
обврските преземени со Договорот со „Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и 
маларија“ и да обезбедат финансиски средства за сигурен опстанок на програмите за намалување 
на штети од употреба на дроги.

Во планирањето на понатамошното финасирање на програмите за намалување на штети треба да 
бидат вклучени и здруженијата што ги спроведуваат овие програми.

Со цел да се обезбедат јавноста и отвореноста предвидени со Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер (Службен весник на РМ 13/06: 3-14), јавните установи мора да најдат 
начин на граѓаните да им го олеснат увидот во информациите со кои располагаат, а кои се од 
јавен интерес. Под оваа препорака се подразбира и прилагодување на начинот на кој се води 
евиденцијата за работата на начин разбирлив за граѓаните.

Имајќи ги предвид слабостите со управувањето со буџетите на мониторираните програми, 
напорите за обезбедување стабилна одржливост на програмите за намалување на штети треба да 
имаат поширок спектар на дејствување, што подразбира:

Пожелно е да се посвети поголемо внимание на застапување за вклучување на програмите 
за намалување на штети во буџетот на Програмата за социјална заштита – Дневни центри и 
прифатилишта за вонинституционална социјална заштита за поголема опфатеност на луѓето кои 
употребуваат дроги и членовите на нивните семејства во оваа Програма.

Финансиската поддршка за програмите за намалување на штети треба да биде навремена и 
целосна за да се одржат квалитетот на работењето и довербата на клиентите.

• Застапување за истакнување на општествената и на економската важност на 
програмите за намалување на штети и на потребата за обезбедување стабилно 
финансирање на овие програми;

• Застапување за вклучување на програмите за намалување на штети во буџетите 
на Министерството за здравство, на Министерството за труд и социјална 
политика и во буџетите на локалната самоуправа;

• Застапување за добивање алтернативна материјална поддршка за програмите 
за намалување на штети од Министерството за здравство, од Министерството 
за труд и социјална политика и од локалната самоуправа, како на пр. простории 
и инвентар за здруженијата што ги спроведуваат програмите за намалување 
на штети;

• Да се разгледа можноста за основање интегрална меѓуресорска програма за 
финансирање на активностите за намалување на штети во која ќе учествуваат 
засегнатите национални и локални институции.
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